KULTURNĚ SPOLEČENSKÝ A OBCHODNĚ CES T OVNÍ PRŮVODCE JIHOMORAVSKÝM KRAJEM A KRAJEM VYSOČINA
Číslo 1, ročník II, leden 2008
Cena 18 Kč

•Slovácko sa súdí
•Leoš Janáček

•Významné akce
na jižní Moravě 2008

•Plesová sezona začíná

•Zpravodajství z jižní Moravy
a Vysočiny
•Kroje, tance, muzika

•Na ryby do zahraničí
•Na zimním posedu
AKCE
Dánské sedací soupravy
ROHOVÁ
SEDACÍ SOUPRAVA
COPENHAGEN
VČ. TABURETU

S námi investujete
do kvality

www.sibal.cz

www.pneubily.cz
19 990,–

PORADENSTVÍ A KALKULACE ZDARMA

Brandlova 4, Brno 602 00
Tel.: 775 173 007

PNEUSERVIS – AUTOSERVIS
novinka • AUTOSKLO • novinka

Pneuservis Bílý & syn s.r.o.
BRNO-Bohunice, Kamenice 2 (naproti Kauflandu)
tel. 547 246 681• e-mail: info@pneubily.cz

TO NEJLEPŠÍ Z MORAVY A VYSOČINY

•Mikulov – historie sudů

SLEVA

až 5000 Kč

NA NOVÉ, POVRCHOVĚ POŠKOZ ENÉ CHLADNIČKY, PRAČKY ,
MY ČK Y, SPORÁKY A K UCHYŇSK É VEST AVBY
VYSTAVENO 500 SPOTŘEBIČŮ

ZANUSSI

Až 5 000 Kč

měsíčně bez práce!
Udělejte ze svého auta,
domu či plotu reklamní
plochu!
Tel.: 511 511 588

Práce až za
15 000 Kč měs.?

Využijte program
při pracovním zařazení.
Uplatnění až v 27 oborech!
Tel.: 511 511 011

PRODEJ, OPRAVY, NÁHRADNÍ DÍLY
Brno, Křenová 19
(bývalá Mosilana)

tel.: 543 235 156 • www.chladservis.cz
Prodej, rozvoz a servis i v sobotu

ZDARMA

odvoz starého spotřebiče

544 422 622
Platnost nabídky do 31. 1. 2008
nebo do vyprodání zboží

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Sídlo vydavatele a adresa redakce: Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz
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Děkujeme našim
zákazníkům a čtenářům
za spolupráci a přejeme
mnoho úspěchů v roce 2008.

PF

Slovo vydavatele

SOS (Strana obyčejného smrtelníka) agituje:

Staňte se členy

Tipy na leden
Stromy jako domy
21. 11. 2007–15. 4. 2008

Život na stromě, ve stromě
a pod stromem
Stromy jsou domovem, útočištěm a mnohdy i zdrojem
potravy celé řady živočichů
od hmyzu po savce. Na
stromy je vázána řada hub
i rostlin. Podívejte se s námi, komu poskytuje zázemí
smrk v lese, jabloň na venkově, vrba u rybníka či
strom v městském parku.
Výstava je přizpůsobena i zrakově postiženým návštěvníkům.
Místo konání: Brno, Moravské zemské muzeum

České loutkové divadlo
24. 11. 2007–20. 1. 2008
Historie a současnost loutkového divadla.
Ve spolupráci s Muzeem loutkařských kultur
v Chrudimi. 180 loutek mapujících vývoj
tradičních lidových marionet i současnou tvorbu našich předních loutkových divadel. Rodinné loutkové divadlo.
Místo konání: Městské muzeum a galerie Břeclav

Když dne ubývá, vezmu svícen
27. 11. 2007–27. 1. 2008
Výstava představí typovou a druhovou kolekci svícnů ze sbírek
Podhoráckého muzea, dalších poboček Muzea Brněnska a ze sbírek
okolních muzeí (Blansko, Nové Město na Moravě, Slavkov
u Brna, Muzeum města). Skleněné, dřevěné a keramické svícny jsou
doplněny dobovým nábytkem.
Otvírací doba: 8.00–12.00 a 13.00 – 16.00 hodin (mimo pondělí)
Místo konání: Předklášteří u Tišnova, Podhorácké muzeum,
Porta Coeli 1001
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Náš dědeček gramofon
26. 11. 2007–30. 1. 2008
Výstava představí vývoj fonografů
a gramofonů od prvních fonografů
z přelomu 19. a 20. století až po dnešní analogové gramofony a to celkem
na sedmdesáti exponátech. Nejstarším
exponátem je Edisonův fonograf vyrobený okolo roku 1900.
Místo konání: Technické muzeum
v Brně

Jů, hele, podívej!
6. 12. 2007–3. 2. 2008
Kresby, litografie a loutky Stanislava Holého
Tradiční vánoční výstava pro děti představí v pořadí již šestého výtvarníka, který ve své tvorbě nezapomíná na dětského diváka. Po absolvování Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, obor kreslený a loutkový film v ateliéru prof. Adolfa Hoffmeistera, se věnoval kresleným seriálům, spolupracoval s televizí, věnoval se knižním a časopiseckým ilustracím, interiérovým i exteriérovým realizacím. Je autorem loutek vytvořených pro Studio kamarád (Jů, Hele, Hary Šoumen, Muf aj.)
Vstupné: vstupné plné 50 Kč
vstupné snížené 30 Kč
děti–skupina 5 a více dětí 4–6 let (školky) 20 Kč
Místo konání: Brno, hrad Špilberk

SVETOM, MOJE, SVETOM… O slovenských drátenících
12. 12. 2007–16. 2. 2008
Výstava podává stručný přehled historie slovenského drátenictví od prvních písemných svědectví přes rozšíření a rozkvět koncem 19. století až
do postupného zániku.
Výstava je doplňena o autorskou výstavu Blanky Šperkové z Brna, která ve své tvorbě rovněž využívá drátěného pletiva.
Do konce roku 2007 bude součástí výstavy předvádění drátenické práce vevestibulu Etno-grafického ústavu. Práci bude předvádět člen
Cechu česko-moravských dráteníků Jiří Bartoš.
Výzva: Máte-li doma drátěné či odrátované výrobky, přineste je ukázat
do muzea. Pan Bartoš vám poradí s údržbou, opraví je, poví o jejich historii. Zájemce provede výstavou. Po dohodě umožní vyzkoušet si základy drátenické práce.Zároveň hledá pamětníky, kteří by měli informace
o drátenických dílnách v Brně.
Místo konání: Brno, Moravské zemské muzeum – Palác šlechtičen, Kobližná

KABRŇÁK MÁ DOBRÉ ČTENÍ, JE TO JAKO POHLAZENÍ

Kabrňák zakládá novou politickou stranu. Všichni jsou zděšeni. Jako by se
blížila nějaká katastrofa. A navíc ten název. To přece není možné, aby v naší
blyštící se demokracii někdo zneužíval a nedej bože vysílal signál pro případ
nouzového stavu. Politických stran je přece dostatek, nikde se nestojí žádné fronty, všichni mají peníze (a nikdo neví, kde je berou), domy stojí, auta
jezdí, lidé chodí a slunce svítí. A těch pár nespokojenců (asi 70 %) si musí
přece zvykat, že se více vraždí, krade a hlavně lže. Není přece důležité myslet, nebo dokonce přemýšlet trvale, je třeba utrácet a žít. Ber kde ber.
Strana obyčejného smrtelníka SOS to chce změnit. Členové se totiž bojí,
že signál SOS přichází v pravou chvíli – loď se potápí „ekonomicky, politicky i morálně“. Nezachrání se už ani ti, kdo mají hroší kůži a kachní žaludek.
Vlnobití ekonomického a sociálního chaosu povážlivě naráží na „demokratický maják“. Stalo se už téměř pravidlem, že pravicový volič nakonec vhodil
svůj hlas pro jakýsi slepenec, nebo se dokonce ocitl na druhé straně politické řeky. Vlny pomyslného politického moře do sebe narážejí a občas někoho vyšplouchnou, občas někomu vymyjou mozek, jindy někoho utopí, osolí a pokropí… Kapitánové politických lodí uklidňují posádku – nic se neděje, to jen plánovaný a neškodný větříček rozkymácel naši lodičku.
Zadlužíme se a koupíme si loď hezčí a větší. Posádce snížíme mzdu, zavedeme vyšší daň a nemocné a slabé potěšíme slibem skvělé budoucnosti.
Obtloustlí političtí kapři si sami rybník nevypustí. S jejím počtem ovšem vody ubývá a chybí také kyslík. Už neplavou. Jen jejich slizká kůže jim dovoluje
ještě chvíli klouzat.
Začínají bojovat a požírat se mezi sebou. Bojují o kormidlo. „Každý chvilku tahá pilku.“ Loď se povážlivě kymácí, děrami vtéká stále více vody, posádka se topí, kapitáni v nažehlených uniformách popíjejí drink a loď pluje
dál…
P. S. Varování ministerstva politického průmyslu: Členství v této
straně vám může přivodit vážné, a nejen zdravotní následky.
Prvního člena naší politické strany SOS odměníme předplatným časopisu Kabrňák na rok 2008 zdarma.
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Regionální rada
regionu soudržnosti Jihovýchod

INFORMACE Z JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Všechny činnosti spojené s řízením
programu, konzultace a sběr projektů,
jejich hodnocení, realizaci a kontrolu,
tedy činnosti, které v předchozím období
mělo na starosti Ministerstvo pro místní
rozvoj, Sekretariát Regionální rady
a Centrum pro regionální rozvoj, provádí v novém programovacím období
2007–2013 jediná instituce – Regionální
rada regionu soudržnosti jako řídící orgán a současně i implementační agentura ROP.
Orgány Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod:
předseda
výbor (8 zastupitelů z každého kraje)
úřad

SCHVÁLENO 704 MIL. EUR Z EVROPSKÝCH
FONDŮ PRO REGION JIHOVÝCHOD
Region soudržnosti Jihovýchod má
z Evropského fondu pro regionální rozvoj vyčleněnou částku 704 mil. EUR (tj. více než
15 % z celkové částky pro ROP) a po regionech Severozápad (746 mil. EUR) a Moravskoslezsko (716 mil. EUR) se jedná o třetí nejvyšší částku pro ROP. Nejnižší částku (559
mil. EUR) získal ROP Střední Čechy.
Částka 704 mil. EUR pro ROP Jihovýchod
je rozdělena do čtyř prioritních os programu:
Prioritní osa 1 – Dostupnost dopravy:
49 %, tj. 345 mil. EUR (9 763 mil. Kč);
Prioritní osa 2 – Rozvoj udržitelného
cestovního ruchu: 19 %, tj. 134 mil. EUR
(3 786 mil. Kč);
Prioritní osa 3 – Udržitelný rozvoj měst
a venkovských sídel: 28,6 %, tj. 201 mil. EUR
(5 699 mil. Kč);
Prioritní osa 4 – Technická pomoc: 3,4 %,
tj. 24 mil. EUR (678 mil. Kč).
Rozdělení finanční alokace vychází z výsledků analýzy absorpční kapacity obou krajů regi-

TISKOVÁ NEINFORMACE

onu soudržnosti Jihovýchod, kraje Vysočina
a Jihomoravského kraje, ze socioekonomické
analýzy, SWOT analýzy a ze strategie obou
krajů.

CO JSOU FONDY EVROPSKÉ UNIE?
Fondy EU jsou nástrojem pro realizaci politiky hospodářské a sociální soudržnosti

Pro srovnání: výše rozpočtu ČR pro rok
2007 je 1 040,8 miliard korun. Podpora
z fondů EU, kterou může Česká republika
v období 2007–2013 čerpat, tak odpovídá
téměř třem čtvrtinám státního rozpočtu ČR
pro rok 2007.
Pro úspěšné čerpání musí náš stát přidat
navíc přibližně 133 mld. Kč z národních zdro-

Předseda výboru
Regionální rady
regionu Soudržnosti
RNDr. Miloš Vystrčil

Evropské unie, jejímž cílem je snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů a členských států EU a míry zaostávání nejvíce znevýhodněných regionů.
Česká republika se řadí mezi méně bohaté státy Evropské unie a v období 20072013 může ke zlepšení životní úrovně svých
obyvatel čerpat z fondů EU přibližně 26,7 miliard eur, což je zhruba 753 miliard korun.

Třetí prosincový den loňského roku bylo pondělí a ihned po první adventní neděli byli novináři pozváni na tiskovou konferenci (odloženou)
přímo do pracovny hejtmana JmK pana ing. Stanislava Juránka. Byla zapálena první adventní svíce a pan hejtman informoval o zasedání rady.
Moc jsme se toho nedozvěděli a navíc některé otázky novinářů zůstaly
bez odpovědi.
Nejvíce pozornosti bylo věnováno ochraně přírody, ale daleko méně
jsme se dozvěděli o prohraném patnáctiletém restitučním sporu, který
se dotýkal objektu ve Znojmě, ve kterém je dětský domov. Nevíme, kolika dětí se toto opatření
dotýká, kolik stály JmK inHejtman JMK
vestice do domu restituenStanislav
ta a jaký bude další osud
Juránek
těchto zkoušených dětí.
Nemáme nic proti ochraně
brouků, ale určitě malý človíček si zaslouží ochranu
minimálně na úrovni již zmíněné.
Tisková konference a její
úroveň přímo souvisí s budováním příznivého PR úřadu a my jsme na rozpacích,
zda onen prosincový den
byl jen výjimkou nebo setrvalým stavem. První adventní svíce dohořela a v místnosti byla vyhořelá atmosféra. Symbolický závěr roku…
PaP

jů na spolufinancování projektů, jelikož
Evropská unie financuje maximálně 85 % způsobilých výdajů.
KDO MŮŽE ŽÁDAT O PENÍZE?
Projekty mohou předkládat obce, kraje, ministerstva, podnikatelé, vlastníci dopravní infrastruktury, neziskové organizace, školy, výzkumná centra a další.
red

TRHLINY VE ZDRAVOTNICTVÍ

Kraj Vysočina v loňském roce potápěly aféry v nemocnicích. Jihomoravský kraj má
zaděláno na velké problémy.
Nemocnice Kyjov se zmítá
v problémech personálních,
organizačních i ekonomických. I v této situaci je ředitel
této nemocnice pan Kalix pod
ochranou krajského radního MUDr. Adamce a pobírá i v době zjišťování závažných nedostatků desetitisíce na odměnách. Přitom
v této nemocnici zemřela minimálně jedna pacientka, která ani po
úmrtí nebyla na základě doporučení řádně pitvána a její dodatečný
převoz z krematoria do pitevny této nemocnice připomíná špatné
horory. Lékařské pochybení a neetické a nemorální chování způsobily, že na tuto nemocnici byla nejdříve podána stížnost ke zřizovateli, a tím je Jihomoravský kraj, a později žádost o prošetření
poskytování zdratovní péče k Městskému státnímu zastupitelství
v Brně. Rodinní příslušníci – pozůstalí jsou na pokraji zhroucení,
protože na svoji stížnost neobdrželi včas odpovědi a později jim
byly poskytovány jen obecné informace o zjištění velkého množství nedostatků. Při posledním jednání v listopadu 2007 se dokonce radní MUDr. Adamec vyjádřil, že ani nerozpozná pravé a levé
části mozku není nic mimořádného a u párových orgánů se toto
stává. Párový mozek ale většina lidí nemá, a ti, co se tak chovají,
většinou končí jako nevyléčitelní pacienti na psychiatrii.
Celá kauza „Nemocnice Kyjov“ měla být zametena pod koberec. Než se celá věc důkladně prošetří, raději dobře zvažte, kde
vám skutečně poskytnou odbornou lékařskou péči, která je garantována zákonem. A co na to pan hejtman Juránek?
PaP

NEDOSTATKOVÉ ZBOŽÍ

SIMPLY CLEVER

Ruku v ruce se sametovou revolucí vtrhla na náš trh i mnohdy neomezená pravidla tržního hospodářství. Ruka trhu prý vyřeší vše sama. Peníze
prý nelze rozdělovat na špinavé a čisté. Prostě účelová pokřivená pravidla
podnikání přinesla i další neblahý efekt. Začalo se obchodovat s čímkoliv.
Ukazuje se, že právě informace jako zboží má cenu zlata. Samozřejmě nejcitlivější informace vlastní vždy jen ti vyvolení a velmi často zvolení. A tito vyvolenci a samozvanci se činí. Umějí vydělat na jediné informaci tolik, že už
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DĚKUJEME ZA VAŠI VĚRNOST. I V LETOŠNÍM ROCE SE TĚŠÍME
NA SPOUSTU SPOLEČNÝCH ÚSPĚCHŮ.
Okružní 5
638 00 Brno–Lesná
Tel.: 545 222 420, 602 592 670
e-mail: autosalon@automediabm.cz
www.automediabm.cz
www.skoda–auto.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda:

KABRŇÁK MÁ NA TO FRŇÁK

nemusejí nikdy pracovat. Takových případů každý den najdete v novinách
tištěných i rozhlasových a televizních stále více. Etika a morálka se naopak
stala zbožím neprodejným a mnohdy i opovrhovaným. Morální naivkové se
z tohoto důvodu z občanského života, ale i trhu téměř vytratili. Právě těmto lidem „zacpou“ argumenty typu – máš možnosti si koupit cokoliv, máš
svobodu, záleží jen na tvé šikovnosti a schopnosti – doslova ústa. Na jedno se ale zapomnělo. Zaměňovat šibalství a podvody za šikovnost není v demokratické společnosti
přípustné. Navíc si můžeme položit otázku, zda se
některými šikovnými aktéry nekupují také vyšetřovací spisy a rozsudky. I na toto téma je v poslední době hodně článků, a ne zrovna lichotivých.
Prostě boj poctivců s větrnými mlýny často připomíná příběh Sancha Panzy a jeho věrného koně
Rozinanty.
Máme pro vás na závěr ale také povzbudivou informaci. Dobré jméno a pověst se koupit nedají.
Takže poctiví a morální lidé se jednoho dne stanou
nedostatkovým zbožím. Tato doba se přibližuje mílovými kroky. Vydržte.
PaP
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Objednávka
předplatného
na rok 2008

Co Vám nabízíme?
• Informace o evropských projektech a programech podpor pro Vaši ﬁrmu
Zprostředkování a zveřejnění nabídek a poptávek v celoevropské databázi
obchodních příležitostí (Business cooperation database)
• Přehled nejzajímavějších aktualit každé 2 týdny na Váš e-mail „EIC Newsletter“
• Pravidelné zasílání zahraničních nabídek a poptávek z Vašeho oboru „Info Watch“
• Pomoc při uplatnění na evropském trhu
• Konzultace a semináře k problematice EU
• Informace o trzích a zemích

Zajímá Vás víc? Kontaktujte nás:
RHK Brno/EIC Brno CZ646
Výstaviště 1, areál BVV
648 04 Brno

Tel.: 532 194 927
Fax: 532 194 938

Email: eicbrno@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/eic

Půlroční předplatné
196,50 Kč (vč. DPH)
Roční předplatné
393 Kč (vč. DPH)
Objednávky můžete zasílat
na e-mailovou adresu:
info@mrs.cz se všemi údaji
(adresa, telefon, cena)

staveného Jakoba Huttera, ale na
Moravě jsou nejčastěji nazýváni
„habány“ (zkomolením německého Haus haben = mít dům). Byli
výborní stavitelé a roku 1545 postavili v Bílovicích pro svou komunitu dvůr pro 400 členů. Do dnešních dnů habánská kultura ovlivňuje oblast severní a západní od
města Velké Bílovice, tedy největší vinařskou oblast v České republice. Tedy nejen templáři, ale
i habáni stojí u zrodu těch nejlepších moravských vín.
Známé habánské náměstí, tzv.

jména vinných sklepů. Ten největší vlastní malé vinařství ve Velkých
Bílovicích. I po čtyřech stoletích
dnes v habánských sklepích na
vás dýchne atmosféra ze 16. století, jako by to bylo včera.
Prostě vína stvořená z duše i krve habánských mistrů jsou věčně
krásná a mladá. Ne nadarmo se říká, že čím je víno starší, tím je lepší… in vino veritas.
PaP
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I vína mají duši
Na jižní Moravu se tito lidé, pokřtění až po dosažení dospělosti,
nikoliv pokřtění ihned po narození,
dostali díky pozvání Linharta
z Liechtenštejna. Nejdříve působili na mikulovském panství, později
své aktivity přesunuli do oblasti
Velkých Bílovic. Sami se nazývali
Hutterovi bratři, podle svého před-

Pohled na Znojmo od Dyje

Znojemská rotunda

Nejvýznamnější
národní památka
Znojemské náměstí

Svatováclavská kaple

Na třetí místo v pořadí důležitosti památek na našem území, hned za
Pražským hradem a Karlštejnem, je dnes řazena rotunda svaté Kateřiny ve
Znojmě. Je to tedy nejvýznamnější národní památka Jihomoravského kraje, ale
svým významem daleko přesahuje naše hranice a stává se důležitou součástí
celoevropské kulturní historie. Zejména v posledním dvacetiletí se díky archeologickému průzkumu a výzkumu zpopularizovala natolik, že je navštěvována turisty z celého světa. Jedinečná románská výmalba, nástěnné malby
s unikátním obsahem, který znázorňuje panovnickou dynastii vládnoucí na našem území. Jediné, co je sporné, jsou přesné informace o skutečném stáří nástěnných maleb. Není zatím potvrzena ani jedna z verzí. Mohou totiž pocházet
z 11. nebo dokonce z 9. století.
Rotunda ovšem není jedinou památkou města Znojma. Radniční věž, postavená v letech 1445–1448 patří k nejvýznamnějším gotickým stavbám
v Česku, a dokonce se v tomto městě nacházejí několikapatrové bývalé sklepy a svatováclavská kaple na Mikulášském náměstí je jedinou stavbou na
Moravě, která se chlubí zaklenutou krouženou vladislavskou klenbou.
V tomto městě zřejmě pobýval Přemysl I. Otakar, Václav I. a po bitvě na
Moravském poli 26. 8. 1278 byl zde pohřben český král Přemysl Otakar II.
V období feudalismu se zde scházely „politické špičky“.
Staré město s křivolakými uličkami, založené na pozdně románském půdorysu na počátku 13. století, oddělené od nového města z velké části zachovalými městskými hradbami, množstvím kostelů a klášterů převážně v gotickém
a barokním stylu tvoří unikátní „sbírku“ historicky pozoruhodných stavebních
skvostů. Možná právě proto je Znojmo městskou památkovou rezervací, kterou stojí za to navštívit.
PaP

L E D E N S T U D E N Ý, D U B E N Z E L E N Ý

V habánských sklepích vznikají unikátní vína s neopakovatelným charakterem – vína, která
mají duši. Stejně jako před čtyřmi stoletími, kdy habáni – skupina reformních novokřtěnců, pokrokových a zručných řemeslníků, začala zakládat vinice, budovat sklepy a vyrábět víno.

husí plácek, patří k největším
zvláštnostem mikulovské vinařské
oblasti. Habánské sklepy zde tvoří celé náměstíčko.
Mezi Kyjovem a Veselím nad
Moravou, hned vedle města
Bzence, najdete ve Vracově velmi
zachovalé staré habánské sklepy,
a to je další důkaz velkého a rozsáhlého rozkvětu habánské kultury na našem území.
Do dnešního dne se zachovalo
na Moravě mnoho staveb – ze-

Zámek Mikulov
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Uprostřed zrajících hroznů,
vinných sklípků, vinařů odhánějících špačky z vinohradů
a tří návrší se „schovává“
město s historickými památkami
světového
významu.
Město, jehož historie sahá až
do 11. století, město které
zdobí úpatí Pálavských vrchů,
místo obklopené bílými skalisky a třpytícími se útesy, město
pohostinných lidí a milovníků
vína.
Na místě dnešního Mikulova
stával v 11. století zeměpanský
hrad. Poprvé se ale o Mikulovu píše až v roce 1249, kdy získali město Liechtenštejnové. O 326 let později bylo celé panství předáno rodu Dietrichštejnů, kteří vlastnili
město až do roku 1945. V této době byl hrad přestavěn na renesanční zámek, který se stal sídlem
olomouckého biskupa kardinála
Františka Ditriechštejna, jehož přítomnost dala městu obrovský význam. V roce 1753 zde Marie
Terezie přijala hold moravských
stavů a roku 1805 zde po vítězství
v bitvě u Slavkova podepsal

Trojice, pochází z roku 1724.
Sloup sestává ze tří andělů, dvou
soch svatých pánů a erbu
Dietrichštejnů.
Ať už budete do Mikulova přijíždět z jakékoliv světové strany, vždy
vás už na dálku bude vítat skvost
Mikulova – zámek, který než se
stal renesančním, prošel celou řadou přestaveb. V roce 1082 byl
roubenou stavbou, kamenným
hradem na počátku 13. století,
v roce 1249 markrabím, za dolnorakouského šlechtice Jindřicha
z Liechtenštejna románským hradem a od roku 1575 panstvím rodu Dietrichštejnů. Když byl zámek
v roce 1719 zachvácen ohněm,
byl již pak přestavěn ve 20. letech
18. století v barokním slohu.
Podobná katastrofa padla na zdi
zámku i při bojích o Mikulov koncem druhé světové války, kdy zámek opět vyhořel. Město ale nezaváhalo a pustilo se znovu do oprav
pod vedením architekta O. Oplatka. Zcela nová budova se stala
v roce 1959 sídlem okresního, později regionálního muzea.
Muzeum však vzniklo mnohem
dříve. Dostupné dokumenty praví, že jeho
Židovský hřbitov
vznik souvisí se založením Muzejního spolku
v roce 1913. V letech
1922 - 1939 našlo své
útočiště na radnici, od
roku 1939-1953 sídlilo
v židovské škole na
Husově ulici a dalších
šest roků, kdy již potřebovalo mnohem více
prostor, se usídlilo
v patrimoniální budově
na náměstí. Od roku
Napoleon Bonaparte mírovou 1960 je muzeum správcem státnísmlouvu s Rakouskem. Město si ho zámku v Mikulově a nabízí tři
dodnes zachovalo pozdně středo- prohlídkové okruhy zámku. Pokud
věký ráz, a proto si již v roce 1952 jste milovníky hroznů v tekuté pozasloužilo být prohlášeno za měst- době, bude vás jistě zajímat okruh
skou památkovou rezervaci.
zasvěcený vinařství. Prohlídka skýNa Mikulovském náměstí se tá zámecký sklep s galerií vinařpotkávají stavební slohy různých ských lisů a do cesty se vám podob. Renesance zde začala vlád- staví i druhý největší vinný sud ve
nout již v 16. století, kdy byl po- střední Evropě, jehož výrobu si
staven tzv. dům U Rytířů. objednal v roce 1643 Maxmilián
Nepřehlédnutelný morový sloup, z Dietrichsteina. Za 250 dní už
nazývaný také sousoší Nejsvětější stál sud ve sklepě. Sud se mozoly

MĚSTO
DOBRÉHO
VÍNA
A VINNÉHO
SUDU

podepsal na rukou brněnského
bednáře Christofa Spechta, jeho
tří tovaryšů i tesaře Bartolma
Schütze. Když však po 30 letech,
kdy byl sud plněn desátkovým vínem, přišla neúroda, sud zůstal
prázdný a po čase se poškodil.
Zachránila jej výztuž železné konstrukce a dnes jej můžeme obdivovat pouze jako kuriozitu.
Sudem byste pohostili své blízké

Svatý kopeček

s 1014 hektolitry sladkého, suchého či trpkého moravského moku.
Nezkoušejte ale tento sud odnést,
protože 26,1 tuny sami neuzvednete a doprava jeřábu do sklepení
by také byla zbytečná. Možná ale
bude brzy muzeum vyzývat návštěvníky, aby si s sebou na prohlídku vzali plavky, protože délka
sudu 6,2 metru, největší průměr
5,2 metru a nejmenší průměr 4,5
metru by se mohly stát docela
ucházejícím bazénkem pro otužování a plavání.

Náměstí s morovým sloupem

Mikulov, nad obcí Klentnice, se
tyčí zřícenina Sirotčího hradu ze
14. století. Hrad patřil k pohraničním pevnostem a po vymření
Přemyslovců po meči vlastnili
hrad Liechtenštejnové. Po roce
1575 začal hrad pustnout a dnes
na tomto místě zůstalo jen několik zdí a základů. Na obec Pavlov,
která leží necelých 8 km od
Mikulova, dohlíží zřícenina Dívčího hradu.
Nejedny pracovité lidské ruce,
dobré srdce a láska k vínu vytvořily lány tohoto překrásného mikulovského kraje. Až pojedete
do Mikulova, nespěchejte. Zastavte se ochutnat moravský
skvost v některém z malovaných
sklípků pohostinných vinařů
s koštýřem opřeným o rameno,
zapomeňte na všední starosti
a nechte se unášet chutí tohoto
tekutého moravského zlata, které vzešlo z naší matičky země.
ZaK

Obří sud v Mikulově

První obrovské sudy se objevovaly
na panstvích bohatých klášterů a světských vrchností. Jejich historie však
sahá již do středověku - první zprávy
o řemeslné živnosti bednářství sahají
až do 8. století. Již v té době nařídil
Karel Veliký správcům císařských dvorů, aby ukládali víno do dřevěných, železem vázaných nádob. Toto řemeslo
se dočkalo i svých slavností, např. při

masopustních zábavách byl pořádán průvod, při kterém bednáři,
někdy i sladovníci, tančili tzv. obručový tanec, který byl ještě v roce
1853 tančen před vybraným obecenstvem ve Vratislavi.
Mnohé velké sudy vynikají nejrůznějšími zajímavostmi, např. na
jejich dna byly vyrývány různé vtipné verše a písně přinášející vínu
slávu. Heidelberský sud v Bádensku měl obsah asi 236 tisíc litrů
a vznikl pod rukama bednáře
Michaela Warnera. Druhý velký
sud o obsahu 250 tisíc litrů byl
„vytesán“ v Königssteinu v Sasku.
Oproti těmto velkým sudům je sice obří sud v Mikulově s obsahem
113 tisíc litrů poloviční, ale i ten
jezdí do naší republiky obdivovat
tisíce turistů i ze zahraničí. ZaK
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Již od 14. století osídlovali
město Židé, což může potvrdit
i rozsáhlý židovský hřbitov patřící
se čtyřmi tisíci náhrobků k největším v republice. Cílem návštěvníků hřbitova je i Rabínský vršek,
kde jsou pochováni slavní rabíni.
Okolí Mikulova je pro turisty jako stvořené. Samotnému městu
dominuje přírodní rezervace
Svatý kopeček s bílými skalami,
lesem porostlými svahy s mnoha
chráněnými druhy rostlin. Město
leží na okraji Chráněné krajinné
oblasti Pálava, nedaleko najdete
rezervaci Pálava a Lednicko-valtický areál, který byl zařazen na
seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Jen něco málo
přes jeden kilometr od města
Mikulova – v obci Mikulov - se
nachází přírodní rezervace vrchu
Turold s jeskyní, kde sice nenajdete krápníky, ale v hloubce 37
metrů se nachází 8 metrů hluboké jezero. Severně od města

SLOVÁCKO SA SÚDÍ – ZDENĚK GALUŠKA

Recept
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Tomáša Futra

Zima na Slovácku. Chalupy jak dyby přikrýl bílú duchnú, snihu až pod
okna. Děcka z jedným „šlajštukem“
na noze lécú po potoku, strýci zvážajú
z lesa dřevo, tetky zametajú před chalupama a chocholúši „svačijú“ z vrabcama na silnici.
Obrázek taký, jak nám ho do čítanky namalovali majstr Aleš.
Mrzne enom praščí a z komínů sa
veselo kúří.
„Šak ať mrzne!“ - libovál si Tomáš
Futro, ščúřil sa, bafál z gipsovky
a spokojeno sa dívál na hromadu dřeva. Pěkňučký dvůr na něm ešče pěknější dřevo – radosť sa podivat!
Šak sa nadřél jak kůň, než ho dostál na saňách dúle z hor. A než ho
pořezál a poščípál, tož býl tak dobitý,
že mu mosela stará zdělávat ráno nohy s postele. No, ale včíl už to má z krku a na zimu o topení postarané.
Ale jeho radosť netrvala dlúho.
Jedného rána, vyjďa na dvůr, ostál
Tomáš stát jak přibitý a zúfalo sa chytíl za tych pár chlupú, co mu ešče na
hlavě ostalo. Z hromady chybělo několik polének dřeva! Otočíl sa jak na
obrtlíku a z řevem vletěl do izby:
„Babušo, brala z téj novéj hromady?“
„Ale co ťa vede – dyť máme ešče
staré v šopě!“
Ze sakrama zgúňál po chalupě, ale
dřevo nenašél.
Druhého dňa už ze strachem lézl z
lúžka a ešče z věčím strachem nahlédál okénkem na dvůr. Čeho sa
najvěc obávál, sa splnilo – zaséj bylo pár polének v sakroch. Třetí deň zas –
štvrtý zas…
Tomáš začál še-

divět, mlátíl dvércama jak ženich, čuchál po dvoře jak dedektiv Herlok
Šolmes, ale zloděja né a né dopadnút. Koléj nocí nespál, enom číhál
a přemýšlál, až mu v hlavě praščalo
– kdo by to enom mohl byt? Že by
snáď súsed Šlajza? Tož pravda – nadávali si každú chvílu přes plot, ať už
to bylo skrz slépky či husy a strýc
měli Tomáša rádi jako šršňa za košulú. To ale k dokázání nestačilo –
to by ich při tem mosél enom dopadnút…
„Ale jak – jak ho enom chytit?
Pane bože, daj ně rozum!“ – lamentovál Tomáš a zúfalo sa tlúkl do hlavy.
Dyž už nevyspáním sa sotvá držál
na nohách a nevěděl kudy kam, najednú dostál osvítění. Vyskočíl až po
lampu, zavískl jak šohaj při hodách
a obtúlíl Babušu, která myslela, že sa
Tomáš zblázníl, lebo jí to neudělál už
dvacet roků – a zavřél sa do izby…
Tam cosi dlúho tajemno kutíl
a od teho dňa chodíl z velikým
otazníkem nad hlavú a z čertovským
úšklebkem v levém kútku čekál – čekál – čekál jak na tah lotérije…
Ale dočkál sa!
Jedného dňa šli súsedka Šlajzena
do šopy, nabrali náruč bílého dřévečka, rozdělali ve šporhéltě oheň
a rychtovali sa vařit oběd. Přiložili pár
polének, rozestavili hrnce s kastról-

kama a krúžlali erteple. Tetka si veselo prozpěvovali a oheň veselo praskál…
Ale najednú to zapraskalo, jak
dyž hrom bací!
Ozvala sa taká rana, že luďom
z druhého konca dědiny padala omítka ze zdí a hajný Čagan, který bývál až
u lesa v hájovni, sa ze strachem podivál k Buchlovu, co sa s tama zaséj
škaredého valí. Na Šlajzovéj chalupě
sa nazvihly došky a dvérka z kamen vyletěly přes dveřa na hnůj. Firhaňky z
muškátama visaly na zahradní bránce.
Kachle sa rozstříkly po izbě a zásmažka aj z máčkú byla na stropě. Kočka s
opáleným zadkem vletěla do pendlovek a tetka, čérná jak Faust dyž vyletěl
komínem, přeletěli přes žiglu a spadli
zadkem do díže s těstem… Dým – síra – smrad!
Šlajzena enom vybřéskli:
„Šmarjapanenko, nedaj ně čertom!“ – a ostali tvrdá jak ciment.
Dyž ich strýc po hodinovém namáčání ve škopku trochu probrali,
měli oči vybúlené jak slivy, blekotali
cosi o pekle a smrkali viks ešče týden potem…
Dyž tú ranu Babuša učula, pokřižovala sa a vydechla:
„Nále, pámbíčku milý, snáď néni
konec světa?“
Tomáš sa spokojeno zaščúříl
a pravil:

„Babuško, nic sa neboj! Žádný
konec světa néni, ale je konec kradení dřeva…!“
A včíl prapodivná žaloba: strýc
Šlajza žalovali!
Pán súcí po přečtení protokólu
sa obrátili k Tomášovi:
„Počúvajte, Futro – je tu na vás žaloba, že ste navrtál polénka, naplníl
střelným prachem a hodíl Šlajzom na
dvůr! Co temu říkáte?“
Tomáš sa zatváříl načisto neviňúčko a filozofovál: „Pane súcí, a kdo ně
to može dokázat – viděl ňa nekdo? Já
si zaséj možu myslet, že ně Šlajza kradl dřevo. No vidíte, možu mu to dokázat? Nemožu, lebo sem ho neviděl!
A dyby aj!
Do svých polének, na svojéj
hromadě si možu vrtat, co budu
chtět! A jak je pámbu nade mnú, na
dvůr sem nikemu nic neházel –
a – nic sem nevrtál…!“
Dyby býl rengén na myšlénky, pán
súcí by v Tomášovéj hlavě neco viděli, ale moseli rozhodnut ináč:
„Počúvajte, Futro, sám su přesvěčený, že ste polénka navrtál, ale
pro nedostatek důkazů vás mosím
osvobodit!“
Tomáš děkuje, ze spokojeným uščuřováním odcházá a starý Šlajza brblú
na chodbě:
„Herdek, včílkaj abych nahlédl
do všeckých polének, lebo ně ešče vyletí do luftu
celá chalupa!“
A Tomáš dodál:
„No, to
bys měl –
člověk nikdá
neví…“

VYSVĚTLIVKY:
břéskali – křičeli
čut – slyšet
dvérca – dvéře
erteple – brambory
firhaňky – záclonky
gips – sádra
izba – světnice
krúžlali – okrajovali
lamentovál – naříkal
léce – lítá, běhá
ledvá – sotva
obtúlil – políbil, obejmul
praščat – praskat
ščúří – usmívá
šlajštuky – brusle
šopa – dřevník
šporhélt – sporák
šupa – rána
včíl, včílkaj – teď
zgúňál – hledal

© Zdeněk
Galuška
– dědicové
Slovácko
sa súdi
3., upravené
vydání 1974
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LEOŠ JANÁČEK (3. 7. 1854–12. 8. 1928)

Český skladatel, jeden z nejoriginálnějších české hudební moderny, významný folklorista, se narodil
3. července roku 1854 na severovýchodní Moravě ve vesničce Hukvaldy na Lašsku v hudebně vzdělané, ale
chudé rodině.
Již jako jedenáctiletý je Janáček rodiči poslán do kláštera na Starém Brně. V klášteře se Janáčkovi dostává hudebního vzdělání – učitelem je mu přitom Pavel Kříženecký.
Po absolvování reálného gymnázia a učitelského ústavu odchází Leoš Janáček na varhanickou školu
do Prahy, z níž je ale málem vyloučen – důvodem je jeho kritika gregoriánské mše ředitele školy
Skuherského. Hudební vzdělání si poté doplňuje v Lipsku a ve Vídni.
Po studiích se Leoš Janáček vrací do Brna – v tomto městě se snaží rozvinout národně osvobozenecké
aktivity: v roce 1881 se stává ředitelem nově otevřené varhanické školy (v jejím čele stojí až do roku 1919),
jako dirigent a organizátor pak působí v Brněnské besedě, je dopisovatelem Hudebních listů, Moravských
listů a Lidových novin, brzy ovlivňuje brněnský hudební život i jako skladatel. V letech 1919–1925 působí
Leoš Janáček jako profesor brněnské pobočky mistrovské školy pražské konzervatoře.
Celé jeho skladebné dílo, sbory, kantáty, komorní a orchestrální skladby a všech devět oper – Šárka,
Počátek románu, Její pastorkyňa, Osud, Výlety páně Broučkovy, Káťa Kabanová, Příhody lišky Bystroušky,
Věc Makropulos a Z mrtvého domu vzniklo v Brně. Provedení Šárky se dočkal až po mnoha letech (1925),
ale jednoaktovou operu Počátek románu nastudoval se souborem českého Národního divadla sám (1894),
a bylo to poprvé a naposled, kdy dirigoval operu. Její pastorkyni dokončoval v nejtěžším období svého života, kdy umírala jeho dcera Olga, provedení Osudu se vůbec nedočkal (světová premiéra se uskutečnila
v Brně až v roce 1958) a Výlety páně Broučkovy byly poprvé provedeny v Praze (1920). Když se v roce 1919
ujal vedení brněnského operního souboru dirigent František Neumann, vytvořil zde Janáčkovi takové interpretační zázemí, jaké skladatel ke své tvorbě potřeboval. K premiérám jeho oper pak přijížděli i zahraniční
návštěvníci: Káťa Kabanová byla provedena v roce 1921, Příhody lišky Bystroušky v roce 1924, Věc
Makropulos v roce 1926. Premiéry opery Z mrtvého domu (1930) se však nedožil.
Až na sklonku života se skladatel dočkal skutečného ocenění své práce: z jeho varhanické školy se stala konzervatoř a v roce 1925 byl jmenován prvním čestným doktorem Masarykovy univerzity.
Leoš Janáček zemřel 12. 8. 1928 v Ostravě, pochován je na brněnském ústředním hřbitově.
Věřím, že město Brno důstojně připomene 80 let od úmrtí Leoše Janáčka. Určitě by si socha před
Janáčkovým divadlem zasloužila krásnější pohled, než na parkující auta. Dříve plochu před divadlem zdobily květinové výzdoby, lidé přicházející do divadla na představení se mohli kochat pohledem na osvětlený vodotrysk, který osvěžoval sedící na lavičkách či kolemjdoucí návštěvníky po dobu letních měsíců.
Mat

PAMÁTNÍK
LEOŠE JANÁČKA
V BRNĚ

Expozice dokumentující život a dílo hudebního skladatele světového formátu je
umístěna v domku, který si Janáček nechal
postavit na zahradě někdejší varhanické
školy. Skladatel zde prožil posledních dvacet let svého života a vytvořil zde všechna
stěžejní díla. V domku se nachází audiovizuální sál a kompletně dochovaná Janáčkova pracovna.

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Sídlo vydavatele a adresa redakce: Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz
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STARÉ DVEŘE OPĚT NOVÉ!
JEDNIČKA NA RENOVACE V EVROPĚ
E
• renovace dveří a zárubní
PŘIJMEMhláře
• vchodových dveří vč. zabezpečení
u
tr
stolaře a
• vysoká kvalita, dlouhá životnost
• dodávka nových dveří fóliovaných i dýhovaných
• zhotovení posuvných dveří na míru
• renovace kuchyní
• výroba nábytku na míru
• bezplatná služba dveřmistra

ovací
O d b o r n ý z á v o d P O R T A S Systém reén dveře
pro každ
Kamenná 11, 639 00 Brno
tel./fax: 543 241 583, mobil: 777 203 908

Hledáte nové obchodní
partnery a zakázky
v zahraničí?
Nabízíme Vám zdarma
zprostředkování a zveřejnění
Vašich poptávek a nabídek
v celoevropské databázi
Business Cooperation
Database, která slouží
k navazování kontaktů
a vyhledávání vhodných
zahraničních partnerů.
Váš proﬁl bude přeložen
do angličtiny a vložen
do kooperační databáze
zdarma na 1 rok.
Neváhejte a kontaktujte:
RHK Brno/EIC Brno CZ646
Výstaviště 1, areál BVV
648 04 Brno

Tel.: 532 194 927
Fax: 532 194 938

Email: eicbrno@rhkbrno.cz
http://www.rhkbrno.cz/eic

• 6. leden Tři králové – Na Tři krále mrzne stále. Je-li na Tři krále větrno, zamíchá se
planetami a bude úrodno.
• Masopust (od 6. ledna do popeleční středy) – Masopust na slunci – pomlázka u kamen. Jsou-li v masopustě dlouhé rampouchy, je úrodný rok na mouchy.
KABRŇÁK
SIMPLY CLEVER

S PŘÍLOHOU

REKLAMNÍ A REALITNÍ LISTY

Vydává Moravská reklamní, spol. s r. o.,
tel./fax: 545 175 967
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PhDr. Jaroslav Petr

ČEKÁ VÁŠ
VŮZ STK?

sekretariát: Zdeňka Křivánková
tel.: 545 175 844

šéfredaktorka: Iva Petrová

Nabízíme Vám komplexní přípravu
Vašeho vozu. Veškeré prohlídky
provedou a případné nedostatky
odstraní naši profesionální mechanici
proškolení přímo od výrobce.
Pracujeme pouze s nejmodernějším
diagnostickým zařízením a používáme
Škoda originální díly. Samozřejmou
součástí přípravy na STK je prověření
všech požadovaných parametrů,
včetně seřízení světel. Budete mít
naprostou jistotu, že je Váš automobil
dokonale připraven.

tel.: 545 175 967

vedoucí vydání: Lenka Matoušková
tel.: 545 175 845

komerční redaktorka: Zdeňka Křivánková
tel.: 545 175 844
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Máte hlavu

jako dýni?

tento svátek praktičtější dýni, která
byla dostupnější, a od 19. století byl
svátek ještě více slaven. U nás tento
svátek předchází svátku zesnulých.
Dýně však nemusejí sloužit pouze
jako symbol Halloweenu či zdobit
naše obydlí, ale mají i blahodárné
účinky na lidské zdraví. Jejich konzumace, ať už v podobě dýňového
zelí, polévky, dýně v sirupu, zapékané dýně, rizota, dýně smažené či koláčů z dýně s rozinkami je vhodná
zejména pro správnou činnost ledvin, trávení, hubnutí či zažehnání žízně. Dýně obsahuje až 90 % vody, dá-

le pak vlákninu a celou řadu vitaminů (C, B1 a B2, kyselinu pantotenovou, nikotinovou a fruktózu) a minerálů (měď, železo, hořčík a draslík). Z důvodu velkého obsahu vody
působí močopudně, takže čistí ledviny. Kromě toho všeho také posiluje imunitní systém a čistí organismus od toxických látek. Díky obsahu provitaminu A (betakarotenu)
dokáže ochránit pokožku před
škodlivým UV zářením. Pro svou
nízkou nutriční hodnotu můžete dýni konzumovat bez váhání v případě, že chcete shodit pár kil. ZaK

Já také
Když jsem nedávno navštívila rodiče, povšimla jsem si na schodech u domu dýní všech barev
i tvarů.
Dýně, obecně nazývané tykve,
pocházejí z jihoamerického Peru
a rozlišují se na letní a zimní (obří,
zahradní a muškátové).
Českou tradicí je však dlabaná
dýně, která slouží jako okrasa bytu
či různé dekorace, které zdobí domácnosti především v podzimním
období, kdy se sklízejí.
Dýně je také tradičním symbolem svátku zvaného Halloween,
který je u nás sice znám, ale pře-

devším se slaví v Americe a Velké
Británii poslední říjnový den.
Svátek Halloween je svátkem čarodejnic, původně starý keltský zvyk
a znamená „konec léta“. Keltové
uctívali bohy a všechny síly přírody.
Jejich nový rok začínal 1. listopadu,
kdy se v předvečer konaly bouřlivé
oslavy na počest duchů. V noci
z 31. října na 1. listopadu se posazovala před krytý vchod do domu
nebo přímo do okna svítící lucerna
v podobě strašidelné tváře, vyřezávaná z tuřínu nebo tykve a měla vítat zemřelé předky a zároveň chránit před zlomyslnými duchy.
Evropští osadníci však objevili pro

NEJVĚTŠÍ MAKETA DÝNĚ
Zaměstnanci Zoo Dvůr Králové nad Labem dokázali v rámci akce
Týden duchů vytvořit za použití sádry a polystyrénu obří maketu dýně o obvodu 9,03 m a výšce 2,30 m. K obejmutí dýně bylo zapotřebí vytvořit řetěz z patnácti lidí držících se za ruce.
Kuriózní výrobek byl oficiálně zaregistrován do České databanky
rekordů Agentury Dobrý den, Pelhřimov dne 22. října 2006.

jsme na vesnici ze stavení vyháněli a kočky je chytaly. Dnes si je do
bytů stěhujeme. Alespoň ty bílé.
Mnoho zvířat s námi jezdí na dovolenou, mnoho zvířat relaxuje
v době naší dovolené v hotelu pro
zvířata.
Pro svého miláčka, ať je to pes,
kočka nebo pták,
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Nedávno jsem
se myšlenkami
vrátil do svých
dětských
let.
Inspirovalo mě k tomu listování v atlasu zvířat. Vzpomínal
jsem na prázdniny strávené
u babičky na vesnici. Ze všeho
nejvíc mě fascinovaly zážitky
se psem, kočkou, králíkem,
ale i s prasetem a kozou.
Samozřejmě i nějaká ta blecha, tolik bezvýznamná a protivná se občas přisála na mé
končetině. Vše pocházelo z domácích zdrojů. Žádné zvíře se
nekupovalo, vše se chovalo
v primitivních vesnických podmínkách. Veterinární lékař se
většinou volal, jen když prase
nežralo nebo pes musel být
přeočkován proti vzteklině.
Žádné konzervy pro psy a koč-

ky, žádné
granule,
žádná kosmetika či
módní doplňky nebyly
k mání. Vše tak
nějak fungovalo
bez větších problémů a starostí.
Dnes je situace zcela
jiná. Psů a koček na vesnici ve srovnání s městem pravděpodobně ubylo. Alespoň tak soudím podle zkušeností ze sídliště ve městě,
kde nyní bydlím. Vůbec si netroufám odhadnout, kolik dalších zvířat se ukrývá v bytech městských.
Papoušci, andulky, morčata, křečci, fretky, želvy, hadi, králíci. Myši

uděláme cokoliv, ať to stojí, co to
stojí. Neexistují jen penziony pro
různé živočichy, ale dokonce už

můžete využít i různých půjčoven
psů a koček. Ti z vás, kteří z časových nebo zdravotních či
jiných důvodů nemají možnost
se o pejska starat po celý rok,
mohou si ho vypůjčit a pak zase
vrátit.
Podnikání nezná hranic a pravděpodobně ani hranic věkových.
Nedávno jsem si přečetl, že
třináctiletá podnikatelka
v Londýně otevřela prosperující ubytování se stravováním pro králíky, morčata a pískomily.
Pravděpodobně není
daleko doba, kdy budou
otevřeny fast foody a hotelové řetězce pro čtyřnohé,
opeřené, vodní či jiné živočišné druhy. Zatím nevím,
jestli tito hosté budou platit
prostřednictvím svých čipů, nastřelených pod kůži. I tento problém bude jistě brzy vyřešen.
Mocná ruka trhu se určitě i v této oblasti chopí beze zbytku své příležitosti.
Kladu si jen jednu otázku, zda
to všechno děláme z lásky ke zvířatům, nebo úplně pro něco jiného. Odpověď si jistě každý z nás
dá sám. Já osobně se budu asi
stále rád vracet ve svých vzpomínkách na prázdninové dny
strávené u babičky, kde kontakt
se zvířaty byl bezprostřední a plný
lásky. Bez rozdílu, zda se jednalo
o zvířata užitková nebo jen ta pro
zábavu a potěšení.
KABRŇÁK

RÁNO ŠEDÉ, VEČER ČISTÝ, PĚKNÝCH ČASŮ POSEL JISTÝ

Tato labuť se usídlila
na zahrádce pana Zdeňka,
foto ZaK
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NA TŘI KRÁLE O KROK DÁLE

14

i
n
o
r
t
Pa
ů
k
í
n
t
u
po
–
ů
k
í
n
š
í
ř
h
a
é
v
o
l
á
tři kr

Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný Tří králů, je svým obsahem téměř totožný s vánočním svátkem
Narození Páně. Podle Matoušova
evangelia se u krále Heroda
v Jeruzalémě objevili mudrcové
z východu, jež hvězda upozornila
na příchod krále, a přišli se mu tudíž poklonit. Dorazili sice do
Betléma a našli tam Svatou rodinu,
ale vybídnuti andělem nevraceli se
již přes Jeruzalém, ale volili cestu jinudy.
K nově narozenému dítěti Ježíši
nejprvě přiběhli prostí pastýři. K témuž díteti o něco málo později dorazili i králové – mudrci. Ti z pohybu hvězd neomylně vyčetli, že se
narodí velký král, a to v Izraeli. Je
zajímavé, že tito „intelektuálové“,
kteří uměli vše vypočítat a rozpoznat a věděli o narození s předstihem, se dostavili pozdě – až po narození. Mudrcové navštívili Ježíše
a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Pozdní středověké legendy
poutníkům přisuzují jména Kašpar,
Melichar a Baltazar. Podle legendy
byli tři mudrci či mágové z bible pohané, hvězdopravci zřejmě z Arábie. Počet mudrců v jednotlivých
výkladech kolísá od dvou až po
dvanáct.
Středověk je také obdobím, kdy
jsou těmto jménům přiřazeny jednotlivé dary. Kašpar nese Kristu zlato jako symbol královské důstojnosti, Melichar kadidlo, kterého užívali při obětech kněží, a Baltazar

přináší myrhu jako symbol Ježíšova
lidství. Tyto tři dary mají také představovat veškerou hmotu, neboť
jednotliví králové pak podle různých
výkladů představují všechna období
lidského života - jeden z nich je zobrazován jako mladík, druhý jako
muž a poslední jako stařec.
Zjevení Páně a svátek Tří králů je
slaven církví na západě i východě
vždy 6. ledna, je dvanáctým dnem
Vánoc a fakticky jím Vánoce vrcholí
a končí.
Tento svátek, se kterým je spjato
i rčení „na Tři krále o krok dále“, doprovázely odjakživa různé lidové zvyky. Ve střední Evropě je známé žehnání domů, při němž se na dveře
svěcenou křídou píší písmena
C+M+B, u nás v Čechách obvykle
K+M+B. Nejsou to pravděpodobně
počáteční písmena jmen králů, jak se
lidově traduje, nýbrž vycházejí z původního textu, který zní: „Christus
mansionem Benedicat“ – „Kriste
žehnej tomuto domu“ nebo „ať
Kristus požehná tomuto příbytku“.
Pravděpodobně nejznámější
současnou lidovou tradicí je koledování Tří králů a zejména v menších městech a na vesnicích se organizují Tříkrálové sbírky. Vybrané
peníze z těchto kasiček pak putují
na různé charitativní účely, jdou na
pomoc nemocným a potřebným.
Nezapomeňte se ani vy na chvíli
zastavit a zamyslet třeba nad tím,
kdy jste naposledy udělali dobrý
skutek.
PaP

Myrhovník pravý – balzamovník myrhový

Myrha je spjata s náboženskou symbolikou,
kdy se používala mnoha způsoby, ale především jako mast, která utišovala bolest. Biblický
text se také zmiňuje, že byla použita jako utišující prostředek pro ošetření Kristova těla.
Myrha bývá také součástí kadidla, které obsahuje směs vonných dřevin, pryskyřic, semínek,
kořenů i sušených květů. Kadidlo je od nepaměti součástí obřadů. Směs látek, které se pálí v kadidelnici navozuje také skrze čichové
buňky slavnostní pocity. Myrha patří mezi vonné látky, které působí i po psychické stránce.
Myrha je vonnou pryskyřicí. Pryskyřice z myrhy se
získává z některých stromů v Arábii a v Africe. Myrha
je vonná klejopryskyřice.
Farmacie a parfumerie využívá vlastnosti myrhy.
V dnešní době se myrha dostala také do popředí,
zkoumají se stále její léčebné účinky, které dokáží

snižovat hranici bolestivosti. Pryskyřice
z myrhy je využívána v přírodní kosmetice, v pleťových parfémů. Myrha je také
součástí mnoha mastí, které účinně bojují s odřeninami a jinými kožními nemocemi. Také Hippokrates byl obeznámen s účinky myrhy, která působila jako
prostředek proti oparům a proti infekcím oka a úst.
Je využívána také v aromaterapii, kdy
zmírňuje duševní napětí a bojuje proti
melancholii.
Myrhová silice má protizánětlivé
účinky.
Myrhová silice je také dobrou prevencí proti paradentóze, proto se stává
také součástí ústních vod a zubních
past. Myrhová silice je nepostradatelné pro své protizánětlivé, protiplísňové a antiseptické účinky. Také
má schopnost odstraňovat zápach z úst a dezinfikovat ústní dutinu.

POZNATKY Z DÁVNOVĚKU
Mattioli ve svém Herbáři věnuje myrze dostatečný
prostor. Podle něj pomáhá při zastaralém kašli a těžkém dýchání, je vhodná i na průjem a úplavici.
Uvádí i její použití při zimnici, proti jedům a také při
moru. V době morové epidemie ji měli mít lidé v ústech, aby předešli nákaze. Žvýkat tuto pryskyřici také
doporučuje proti zápachu z úst a při kazivosti zubů.
Z myrhy s kamencem se vyráběla mast na rány.
Zvláště účinná prý byla tato mastička spolu s masem
slimáka. Myrha s medem se aplikovala na akné, smíchaná s octem na akné i pihy, spolu s dubovým listím
se používala proti vypadávání vlasů. Prášková myrha
nasypaná do nosu údajně zastavovala rýmu.
Mat
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Než se roztočíme ve víru tance

Jste krásní a těšíte se? Věřím, že si příjemně
užijete společenské události ve víru tance.
Mat

P L E S O VÁ S E Z O N A Z A Č Í N Á

Ještě než se začnete oblékat, zhodnoťte, na jaký ples či společenskou událost vlastně jdete. Pořádají se plesy menší – v menší společnosti či menším prostředí a plesy honosné, na významných místech.
Každou takovou událost bychom si měli užít v klidu a příjemné pohodě. Proto je důležité nejen dobře vypadat, ale mít ten správný pocit spokojenosti sami ze sebe a také z partnera či partnerky.
Po kabrňácky vám dám do vínku pár rad.
Pánové – čeká vás tmavý oblek nebo smoking. Oblékněte pod něj
košili bílou (nebo zvolte velmi světlé odstíny zabarvení), doplňte klasickou kravatou či motýlkem, do smokingu můžete volit i košili s frakovým
límečkem. Kravata ani motýlek by na sebe neměly upozorňovat svou výrazností. Okraj límce košile musí přesahovat nad límec saka. Rukávy
košile mají vyčnívat asi 1 cm z rukávů saka. Pánové, důležité je hledět si výběru ponožek. Vybírejte delší modely (také podkolenky) v
tmavé barvě. Když sedíte, nesmí se mezi ponožkou a nohavicemi
odhalit vaše holeň. Doplňkem všeho jsou boty. Vhodně zvolený klasický styl polobotek, tmavý, opět ničím provokující a hlavně, pánové,
se v nich máte pohybovat pohodlně, protože jako správní tanečníci
byste měli s partnerkami protančit večer. Sako ve společnosti neodkládejte. Proto doporučuji se pod košili vybavit bavlněným nátělníkem,
proti pocení (není nic horšího, než propocená košile lepící se na tělo).
Vašemu sebevědomí jistě dodá i příjemný vzhled, úprava vlasů a správně zvolená kolínská.
Dámy – máte velký výběr dlouhých nebo polodlouhých šatů, sukní
a také šatů těsně nad kolena. Můžete zvolit vlající kalhotové žoržetové
kostýmy. Barvy a lesk si zvolte podle vlastního vkusu. Oku druhých byste měly příjemně ladit, ne provokovat. Při výběru šatů nezapomeňte
myslet i na svého partnera, kterého byste špatnou volbou mohli omezovat při tančení. Na menší událost nevolte honosný
kostým. Faktem je, že dnešní módní časopisy na společenskou etiketu moc nemyslí, a tak, dámy, připomínám, oblékejte si punčochy nebo punčochové kalhoty. A co na nožky? Vydržet celý večer na
vysokých podpadcích vám dá pěkně zabrat, tak
proč se trápit. Ne vždy platí rčení „parádo trp“.
Nezapomeňte na doplňky korálů, řetízků, náramků, či náušnic, zvolených s vkusem k vám i šatům. To vše doplníte konzervativní společenskou
kabelkou. Ples si vyžaduje slavnostnější účes i líčení, ale pozor - i vy se můžete tancem unavit,
proto všeho s mírou.
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Významné turistické akce
na jižní Moravě v roce 2008
Slavnosti chřestu
24. 5.–25. 5. 2008
Ivančice, Palackého náměstí
Prodej čerstvého chřestu a chřestových pochoutek. Ve většině ivančických restaurací
můžete najít chřestová menu a různé speciality z této zeleniny. Před radnicí po oba dny
probíhá kulturní program.
www.ivancice.cz

Jízda králů Vlčnov 2008
23. 5.–25. 5. 2008
Festival je přehlídkou folklorních souborů, tance, hudby a krojů východního Slovácka.
www.jizdakralu.vlcnov.cz

AKCE ROKU 2008

Brno – město uprostřed Evropy
– XI. ročník festivalu zábavy
23. 5. – 8. 6. 2008
Koncerty, divadla, řemesla, zábava v ulicích
Brna
www.bmue.cz

Veletrhy GO a Regiontour
10. 1.–13. 1. 2008
Brno, Výstaviště 1, Veletrhy Brno, a.s.
Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu a turistických možností v regionech
www.bvv.cz/go

Festival masopustních tradic
Fašank 2008 ve Strání
1. 2.–5. 2. 2008
Strání–Zámeček, ZŠ Strání, areál obce Strání,
Moravské sklárny Květná
Pochovávání basy, ukázky lidových řemesel,
zabíjačka, dny otevřených dveří v Moravských
sklárnách Květná, vystoupení 5 folklorních
souborů, večerní Zrcadlo masopustu a beseda u cimbálu.
www.strani.cz
Velikonoční festival duchovní hudby
16. 3. – 30. 3. 2008
Katedrála Petra a Pavla Brno
www.arskoncert.cz,www. mhf-brno.cz

Concentus Moraviae
31. 5.–28. 6. 2008
mezinárodní hudební festival vážné hudby
Festivalové koncerty ve 13 moravských městech v inspirativním prostředí
kostelů, zámků či zámeckých nádvoří. Festival
je českou součástí celoevropského
projektu České sny, v jehož rámci obvykle probíhá cca 120 koncertů v 19 evropských
státech.
www.concentus-moraviae.cz

Mezinárodní
folklorní festival Strážnice
26. 6.–29. 6. 2008
Strážnice – zámecký park, prostory Muzea
vesnice jihovýchodní Moravy, město
Jak návštěvníci, tak i členové desítek folklorních souborů a skupin sem přijedou, aby se
potěšili krásou lidových písní a tanců, aby
se kochali lidovými kroji a obyčeji, prostě,
aby se nechali unášet vlnou lidových tradic.
Nejen našich, ale i těch v podání
zahraničních souborů.
www.nulk.cz

Dolňácké slavnosti a jízda králů Hluk
4. 7.–6. 7. 2008
Hluk, Komenského náměstí
Bohatý program pro milovníky folkloru, zpěvu,
tance, dechovky, dobrého jídla a pití.
www.mestohluk.cz

Brněnské Shakespearovské dny
7. 7. – 6. 8. 2008
Brno - hrad Špilberk
Brněnské shakespearovské dny na velkém
nádvoří hradu Špilberk. Můžete zde třeba

Ignis Brunensis
23. 5.–6. 6. 2008
Brno–Denisovy sady, Brněnská přehrada,
hrad Špilberk
Mezinárodní ohňostrojná přehlídka –
4 soutěžní ohňostroje.
www.ignisbrunensis.cz/

Veletrhy Brno, a.s. – 80. výročí
24. 5. – 25. 5. 2008
Slavnost v areálu brněnského výstaviště.
www.bvv.cz

zhlédnout tituly jako Othello, Kupec Benátský,
Bouře a jiné.
www.shakespeare.cz

Grand Prix České republiky
17. 8. 2008
Brno - Automotodrom Brno
Mistrovství světa silničních motocyklů
www.automotodrombrno.cz

JAZZFESTBRNO 2008
20. 4.–29. 4. 2008
Mezinárodní jazzový festival
www.jazzfestbrno.cz

Brněnské lidové slavnosti
3. 8.–31. 8. 2008
Mezinárodní kytarový festival, Den Brna,
Šermířský festival, Mezinárodní folklorní
festival, Mezinárodní divadelní festival –
Na prknech, dlažbě i trávě.
www.kultura-brno.cz

Každoroční festival vážné hudby.
www.mhf-brno.cz
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Vzpomínkové akce
k 203. výročí bitvy u Slavkova
29. 12–30.12. 2008
Slavkov u Brna, zámek, historické muzeum
Slavkov u Brna, slavkovské bojiště.
Tradiční vzpomínkové akce k připomínce bitvy
u Slavkova z 2.12.1805, program s vojáky

Pálavské vinobraní
12. 9.–14. 9. 2008
Mikulov – náměstí, přírodní amfiteátr pod
Turoldem, Zámecký park
Velkolepá akce s historickou i vinařskou tržnicí, průvody, košty vín a burčáků, řemesla,
zábavné programy pro všechny věkové
kategorie.
www.mikulov-kultura.wz.cz

Znojemské historické vinobraní
12. 9.–13. 9. 2008
Znojmo, centrum města
Slavnosti burčáku a vína, přehlídka hudby,
tance, zábavy, kostýmová podívaná
www.znojmo.eu

v dobových uniformách, rekonstrukce bitvy,
pochod, ohňostroj, řemeslný jarmark.
www.zamek-slavkov.cz

Vánoční trhy
12. 12.–21. 12. 2008
Brno, Výstaviště 1 Veletrhy Brno
Vánoční trhy, příležitost k nákupu dárků,
odpočinku a zábavy pro celou rodinu.
www.bvv.cz

Mráz – přítel ledového vína

Ledové víno je dovoleno vyrábět pouze z hroznů, které byly sklizeny při
teplotách pod bodem mrazu alespoň minus sedm stupňů Celsia, ideální
je teplota kolem minus devíti stupňů.
V průběhu sklizně i během zpracování se dbá na to, aby hrozny zůstaly
zmraženy. Vinaři přicházejí do vinohradů brzy ráno kolem čtvrté hodiny
a do deseti hodin dopoledne by měli být se sběrem hotovi.

LISOVÁNÍ ZMRZLÝCH BOBULÍ
Voda v bobulích se při nízkých teplotách promění v krystalky a v jejich šťávě pak vzniká vysoká koncentrace hroznového cukru, ovocných kyselin a extraktů. Při lisování moštu zůstane všechna voda, která je obsažena ve zmrzlých bobulích v lisu v podobě drobounkých krystalů ledu,
zatímco ven vytéká hustý, velmi sladký koncentrovaný mošt.
Ze sto kilogramů hroznů se získá přibližně pouze dvacet litrů ledového
vína.
Po vylisování se mošt nechává kvasit. Děje se tak velmi pomalu, někdy
i celé měsíce. Šťáva je tak sladká, že ji kvasinky překvasí jen na 8-9 % alkoholu.

CENA ODPOVÍDÁ POŽITKU
K výrobě ledového vína se nehodí všechny odrůdy. Musejí to být odrůdy, které jsou odolné vůči hnilobě a opadávání. Nejčastěji se používá
Ryzlink rýnský a vlašský, Neuburské, Veltlínské zelené, Chardoney,
Sauvignon nebo Tramín rudý. Ledové víno patří mezi špičku přívlastkových vín. Jedná se o dokonalou lahůdku. Na trh se dodává v lahvích o objemu dvou, maximálně čtyř deci. Cena ledového vína odpovídá náročnosti
výroby, za dvě deci zaplatíte od 200 Kč do 1 500 Kč.

AKCE ROKU 2008

Moravský podzim
19. 9.–4.10. 2008
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Brno

Z NAŠICH ZAHRÁDEK, LUK A POLÍ
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PRAMEN ZDRAVÍ

Zdravý jako řepa

ČERVENÁ ŘEPA
provází nás už po tisíce let, záznamy o jejím používání jsou staré
přinejmenším 3000 let.
Tato zelenina patři téměř bezkonkurenčně mezi nejefektivnější
přírodní zdroje křemíku. Křemík je nesmírně důležitý pro tvorbu
a pevnost vazivových tkání a kostí, elasticitu a zdraví cévních
stěn a v neposlední řadě pružnost a mladý
vzhled pokožky, pevné vlasy a nehty. Křemík
celkově podporuje regeneraci celého organismu.
Další velmi důležitou a bohatě zastoupenou látkou v červené řepě je
kyselina listová. Ta je nepostradatelná
pro plodnost žen a zdravý vývoj plodu, pro silné srdce a celý kardiovaskulární systém. Navíc také stimuluje
obnovu a růst tkání (vazy, svaly, kůže,
nehty, vlasy) a okysličování buněk. Vyšší hladinu kyseliny listové najdeme v červené řepě za
syrova, tepelnou úpravou se částečně ničí.
Jaké další prospěšné látky najdeme v červené řepě?
Mimo jmenovaného křemíku a kyseliny listové se v řepě nachází ještě mnoho prospěšných látek. Z minerálů například hodně draslíku a železa, dále pak hořčík, vápník, zinek, jód a měď. Z vitaminů je zastoupen
vitamin C, E a betakaroten. Obsahuje také organické kyseliny (jablečnou, vinnou, šťavelovou a citrónovou) a barviva (typické zbarvení jí dodává betanin, který po konzumaci řepy způsobuje neškodné zbarvení
moči do červena).
Červená řepa je též bohatá na vlákninu, čímž stimuluje peristaltiku
střev a čistí je od jedovatých usazenin.

ČERVENÁ ŘEPA PROTI RAKOVINĚ
Šťáva z červené řepy se doporučuje jako prevence a součást léčby
rakovinného bujení, stejně tak i pro rekonvalescenci po její léčbě. Dávky
jsou v takovém případě poměrně vysoké, užívají se běžně i 3 menší
sklenky šťávy během dne, jako prevence se doporučuje v dávce 1 sklenky nejméně 1-2x týdně. Mnozí léčitelé slaví s touto kúrou velké úspěchy,
i někteří lékaři ji doporučují jako doplněk léčby a pro celkové posílení
imunitního systému při i po terapii.
PRO NÁŠ JÍDELNÍČEK
Syrovou řepu řidáváme do zeleninových salátů, buď nakrájenou na
tenké plátky, nebo nastrouhanou. Výtečný a navíc velmi zdravý je salát
z řepy v kombinaci např. se zelím, křenem, ořechy, jablkem, vařeným
bramborem a jogurtovou, či majonézovou zálivkou a podobně.
Červenou řepu můžeme vařit, nebo péct. Vaříme ji nejlépe ve slupce,
loupeme a krájíme až po uvaření a lehce zakápneme citrónem, aby příliš neztmavla. Červenou řepu lze také jednoduše konzervovat, samotnou nebo v kombinaci s jinou zeleninou.
SALÁT Z ČERVENÉ ŘEPY
3 hlavičky vařené červené řepy (nastrouháme), 1 sklenice kysaného zelí, 1 strouhaný křen,1 nadrobno nakrájená cibule
Vše promícháme osolíme a opepříme a necháme chvilku uležet.

Silný jako křen

KŘEN SELSKÝ
Používá se především jako příloha k masu, ale i do omáček a to jak
studených tak teplých (v hořčici, v majonéze) a salátů. Musíme ho používat s mírou, tedy s rozumem, zde platí toho dobrého jen po trošce.
Nejlepší je v čerstvém stavu, proto se přidává až na konci varu.
Křen používáme k nakládání zeleniny (okurky, červená řepa), čerstvě
nastrouhaný křen podáváme k vařeným masům, uzeninám, k minutkám,
můžeme jím ochutit hořčici, majonézu, dá se přidat i do tvarohových pomazánek, k rybám, do rozmanitých omáček. Velmi se doporučuje k vejcím uvařeným natvrdo a k tvrdým sýrům.
Jestliže sníme dvakrát denně mezi jednotlivými jídly půl kávové lžičky
jemně, na kašičku nastrouhaného, nevymačkaného křenu (s přidáním
citrónové šťávy ihned po nastrouhání), pomůže nám odstranit hleny
z vedlejších nosních dutin a jiných částí těla bez poškození sliznice. Je
to tedy rozpouštěcí a čisticí prostředek při abnormálním zahlenění těla.
Podle našich zkušeností opatrně použitý křen smíchaný s citrónovou
šťávou nedráždí ani ledviny, ani močový měchýř, ani sliznice zažívacího
ústrojí.
Nehledě na hodnotu éterických silicí při rozpouštění hlenů, je křenová kašička dobrým močopudným prostředkem, zvláště užitečným při
vodnatelnosti.
Křen má velký obsah vitamínu C, obsahuje velké množství draslíku,
vápníku, hořčíku i železa. Obsahuje také hořčičnou silici a fytoncidy, které omezují růst baktérii.
V malých dávkách povzbuzuje trávení. Působí při otocích, zlepšuje
dýchání. Spolu s medem se dříve využíval proti dně a revmatismu.
Ve velkých dávkách je však dráždivý a může poškodit sliznice.
VEPŘOVÉ KOTLETY S KŘENEM
SLOŽENÍ:
4 kotlety, 4 lžíce křenu, 2 žloutky, 2 lžíce strouhanky, sůl, mletý pepř, hladká mouka, 4 lžíce másla, 1 cibule, vývar, citronová
šťáva, šálek smetany ke šlehání
PŘÍPRAVA:
Kotlety lehce naklepeme, vyřízneme do nich kapsu a naplníme směsí ze žloutků, strouhanky a 2 lžic křenu se solí a pepřem. Uzavřeme párátkem, osolíme, opepříme, obalíme v mouce a z obou stran opečeme
prudce na másle
spolu s nakrájenou
cibulí. Podlijeme vývarem nebo vodou
a dusíme do měkka.
Do šťávy vlijeme
smetanu, lžíci citronové šťávy, krátce
povaříme a vmícháme zbylý křen.
Podáváme s knedlíky nebo s rýží.

NAKLÁDANÉ ZELÍ
Zelí důkladně smícháme s cibulí, křenem, cukrem, octem, olejem
a dekem zbavených kuliček (hořčičného semínka). Směs necháme do
druhého dne v chladu uležet.
Druhý den zelí napěchujeme do skleniček, ale nezavařujeme.
Zelí s křenem je skvělé k masu i jen
tak samotné.
RED

ZLATÁ LYŽE V NOVÉM MĚSTĚ NA MORAVĚ
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Přípravy svátky nesvátky

„V řešení bylo pojištění Zlaté lyže, které je
mimořádně drahé," uvedl na tiskové konferenci
marketinkový manažer Zlaté lyže Jiří Hamza.
Před rokem museli v Novém Městě na Moravě
kvůli špatným sněhovým podmínkám závod na
poslední chvíli odvolat a finanční ztráty se pohybovaly v miliónových částkách. "Všichni cítíme, že pokud by se situace opakovala a neuspořádali jsme závody, tak bychom na dva až tři
roky vypadli ze seriálu Světových pohárů.
Stojíme před přelomovým ročníkem," dodal
Hamza.

Mrznoucí mlha dozdobila bílou parádou
přes svátky kulisu vrcholného podniku. Vše je
připraveno. Už před Vánocemi byl sníh všude
tam, kde má být. Pět dnů před zahájením Tour
de Ski dostala trať v Novém Městě na Moravě,
dějišti úvodních etap, téměř konečnou podobu. Pořadatelé rozvezli technický sníh. Až
80 cm je ho na některých místech 3,3
a 3,75 km dlouhých okruhů.

na Moravě 28. prosince. Ženy čekal tříkilometrový prolog, muže závod na 4,5 kilometru klasickou technikou. O den později byly na programu stíhací závody na 10 respektive 15 km.

Mrazivé počasí dovolilo organizátorům vyrábět sníh. V provozu bylo osm sněhových děl.
Čtyři na stadiónu a čtyři chrlila sníh do zásobníku u hotelu Ski.

Tour de Ski odstartovalo závodem o Zlatou lyži v Novém Městě

Tipy na víkend

Je-li zima bez mrazu a sněhu?
Lanový park – vraťte se do dětství

Je pro vás připraveno dobrodružství v podobě "adrenalinové hračky"
v lanovém parku
u penzionu Pegas
– šikmá kladina,
zavěšené klády,
Jakubův žebřík,
skok na hrazdu,
horolezecká stěna.
Pohybujete se ve
výšce 8 - 12 m, samozřejmě v jistících
úvazcích
a přilbách. Nebojte
se, jistí vás zkušení
instruktoři.
Přijeďte si vyzkoušet
hranice svých možností fyzických a psychických.
penzion Pegas, Tři Studně – Vlachovice, Nové Město na Moravě
Je-li zima a sníh?
Snowtubing

Sjíždění zasněženého svahu v upravené dráze na speciálních člunech.
To musíte zažít! To je něco! Sjíždění zasněženého svahu v upravené

dráze na speciálních člunech. Na kopec vyjedete ve člunu taženého lyžařským vlekem. Provoz denně od 10,00 do 16,30 hod.
BVV Fair Travel s.r.o., Rekreační středisko BVV
Zubří - Nové Město na Moravě

Mekka běžkařů
Vysočina je vděčné místo pro výlety na běžkách.
Existuje zde řada dobře upravovaných tratí, které
několikrát denně projíždí
rolby, a dá se říci, že v Čechách je Vysočina jakousi
mekkou běžkařů. Jsou zde
tratě na jednodenní výlety
od cca několika kilometrů
až po náročné čtyřicetikilometrové okruhy. Po cestě je možné navštívit řadu
restaurací a zahřát se svařeným vínem či čajem a osušit rukavice.

A zase do tepla!
Čtyřdráhový bowling s pizzerií

Informace: www.krajvysocina.cz

Hledáte-li tu pravou zábavu, navštivte první bowlingové centrum
v Třebíči s kapacitou až sto osob. Čekají zde na vás čtyři dráhy a ty nejmenší určitě potěší speciální dětská dráha
KOULE s.r.o.
Míčova 11, Nové dvory, Třebíč

INFORMACE Z KRAJE VYSOČINA

ŠÉF BĚŽECKÝCH DISCIPLÍN
VYJÁDŘIL SPOKOJENOST
Nové Město navštívil neohlášeněi ředitel běžeckých disciplín
Mezinárodní lyžařské federace
FIS Jörg Capol. Po vizitě vyjádřil
nad stavem příprav spokojenost.
„Líbí se mi i vyřešení křížení tratí.
Sleduji pravidelně situaci na webových kamerách. Nejvíce mě ale
překvapilo, kolik lidí bylo o víkendu
na Novoměstsku lyžovat," divil se
Capol.

V neděli 30. prosince přivítali organizátoři
sprinterských závodů diváky
a příznivce bílého
sportu netradičně
na tratích v okolí
Pražského hradu.

S K A B R Ň Á K E M N A LY Ž E
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Bylo jedno království, které mělo čtyři
tváře. Jarní, letní, podzimní a zimní. Každá
z nich byla něčím krásná a zajímavá.
Oproti přívětivé, barevné a voňavé tváři
letní si jako protipól vytvořilo i tvář někdy
drsnou a studenou, ale plnou sněhových

Z Bystrého je to jen kousek do ski areálu
v Olešnici, kde je sjezdová trať (500 m
dlouhá) s umělým zasněžením a dvěma
vleky. Samozřejmostí je každodenní úprava sjezdovky rolbou. Večerní osvětlení umožňuje i noční lyžování. Pro nejmenší je
připravena lyžařská škola a další atrakce.
Hlavním lyžařským střediskem Vysočiny
však zůstává i nadále Nové Město na
Moravě, kde je závodní lyžařský a biatlonový areál s nejznámější sjezdovkou.
Značené turistické lyžařské tratě tu mají
délku více než 100 km.
Doporučujeme navštívit nedaleké
Zubří, kde je vlek se snowtubingu.
Nejen pro děti jsou zpestřením zimního
kalendáře i závody psích spřežení, karnevaly na sněhu a párkové závody.

Nové Město na Moravě
kouzel a ledových rampouchů. Ano, hádáte správně, hovoříme o kraji Vysočina.
Letošní zimní tvář zdá se být štědrá na
velké množství sněhu, a tak bílá peřina sice trochu připomíná velehory, ale podmínky jsou trochu pro lyžaře skromnější.
I když i zde v současnosti najdete poměrně velké množství sjezdovek a lyžařských
tratí, jsou to samozřejmě alpy ryze moravské. Potěšující je, že přibývá i tratí se
zasněžením. Pro vyznavače turistiky na
běžkách je malým královstvím Nové
Město na Moravě a pak lyžařský areál
Hamry – Bystré, který je vzdálen od
Nového Města pouhých 25 km.

Rozhledna a sjezdovka Karasín

Ze sjezdovky rovnou do bazénu s mořskou
vodou
Pokud jste po celodenní túře zmrzlí a unavení, pak se zajeďte vykoupat do bazénu
s mořskou vodou teplou 28oC. Nevíte kam?
Bazén s „mořskou vodou“ příjemně působí
na lidské tělo, uklidňuje, je vhodný jak k plavání, tak k výuce plavání malých dětí i k relaxaci a cvičení aquaaerobiku. K pohodové atmosféře přispívají i hydromasážní trysky se
vzduchovými bublinkami, které zvyšují efekt
masírování. To vše vám nabídne hotel v obci
Bystré.
Projeďte se spolu s námi zimním královstvím Vysočiny a zastavte se na místech, která vřele doporučujeme. A jeďte po sjezdovkách – bude to rychlejší a zdravější, možná
i zábavnější.
PaP

19.00, víkend 10.00 - 12.00, 13.00 - 17.00,
délka sjezdovky: 300 m, kapacita vleku:
200 osob za hodinu, parkoviště: 10 - 12 aut
přímo pod vlekem, ostatní poblíž, umělé osvětlení

2121

DALEČÍN - provozní doba: pracovní dny
13.30 - 17.00, večer za umělého osvětlení
17.30 - 19.00, víkend 9.00-17.00, 17.30 19.00, kapacita vleku: 400 osob za hodinu,
parkování přímo u vleku (s kapacitou přibližně 40 aut)
KUKLÍK - provozní doba: denně 12.00 17.00, délka sjezdovky. 300 m, kapacita
vleku: 300 osob za hodinu, parkoviště 300
metrů od vleku

MĚŘÍN - provozní doba: pracovní dny
14.30 - 17.00, víkend 13.00 - 17.00, délka
sjezdovky: 300 m, kapacita vleků: 150 osob za hodinu, parkoviště: přímo u vleku

Sjezdovka Čeřínek
NAŠE TIPY:

ČEŘÍNEK - provozní doba: úterý, středa, čtvrtek a pátek 16.00 - 20.00, sobota 9.00 - 20.00,
neděle 9.00 - 16.00, délka sjezdovky: 600 m,
převýšení: 90 metrů, kapacita vleku: 700 osob
za hodinu, parkoviště: u horní stanice vleku 50
aut, v dolní části 30 aut, umělé osvětlení

LUKA NAD JIHLAVOU - provozní doba: 9.00
- 21.00, délka sjezdovky: 560, 620, 800 m, kapacita vleku: 850 osob za hodinu, parkoviště:
pod vlekem, umělé osvětlení

TŘEBÍČSKO

ČÍCHOV - JALOVEC - provozní doba: pracovní dny od 15.00, víkend 9.00 - 16.00 (v případě zájmu i mimo stanovenou provozní dobu), délka sjezdovky: 600 m, kapacita vleku:
650 lidí za hodinu, parkoviště: 150 m od vleku,
umělé osvětlení pouze na malém vleku

KNĚŽICE - RYCHLOV - provozní doba: pátek 15.00 - 17.30, víkend 9.30 - 17.00 (pro více
než deset zájemců i mimo provozní dobu), délka sjezdovky: 350 m, 1 trať pro skateboardy,
parkoviště u vleku

MRÁKOTÍN U TELČE - provozní doba: pracovní dny 15.00 - 20.00, víkend 9.00 - 20.00,
délka sjezdovky: 350 m, kapacita vleku (k dispozici jsou dva): 400 osob za hodinu, parkoviště: přímo u sjezdovky, umělé osvětlení

ŽELETAVA - provozní doba: pracovní dny
15.00 - 18.00, víkend 9.00 - 18.00, délka sjezdovky: 200 m, kapacita vleku: 480 lidí osob za hodinu, parkoviště přímo u vleku, umělé osvětlení

HAVLÍČKOBRODSKO

ŽĎÁRSKO

MELECHOV U LEDČE NAD SÁZAVOU - provozní doba: středa 15.00 - 16.00, víkend 9.30 16.00, délka sjezdovky: 300 m, kapacita vleku:
200 osob za hodinu, parkoviště: 400 m od vleku

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - provozní doba:
pracovní dny 15.00 - 19.00, víkend 9.00 19.00 (po dohodě s provozovatelem je možno
vlek zprovoznit i mimo uvedenou dobu), délka
sjezdovky: 480 m, kapacita vleku: 400 osob za
hodinu, parkoviště: 80 aut, umělé osvětlení
VYSOKÁ U HAVLÍČKOVA BRODU - provozní doba: pracovní dny 15.00 - 19.00, víkend
9.00 - 19.00, délka sjezdovek: 400 a 250 m,
kapacita vleků: 300 osob za hodinu, parkoviště: pod vlekem a u turistické chaty v obci
(300 m od sjezdovky), umělé osvětlení
PELHŘIMOVSKO

ANTONKA U KAMENICE NAD LIPOU - provozní doba: pracovní dny 17.00 - 19.00, víkend
13.00 - 17.00, délka sjezdovky: 240 m, parkoviště, umělé osvětlení

BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - provozní
doba: pondělí, úterý, čtvrtek, pátek 16.00 -

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ - provozní
doba: pracovní dny 9.00 - 21.00, sobota
a neděle 8.00 - 21.00, délka sjezdovky: 550
m, kapacita vleku: 600 osob za hodinu, parkoviště: u vleku 400 aut, umělé osvětlení

NOVÝ JIMRAMOV - provozní doba: všední dny 13.00 - 16.00, víkend 9.00 - 17.00,
délka sjezdovky: 500 m, kapacita vleku: 400
osob za hodinu, parkoviště: 50 m od vleku

SVRATKA - provozní doba: pracovní dny
9.00 - 18.00 (v případě zájmu možnost prodloužení provozní doby až do pozdních večerních hodin), víkend 9.00 - 21.00, délka
sjezdovky: 400 m, kapacita vleku: 400 osob za hodinu, parkoviště: u vleku přibližně
pro 100 aut, umělé osvětlení

VELKÉ MEZIŘÍČÍ - provozní doba: denně
9.00 - 20.00, délka sjezdovek: 320 m, kapacita vleků: 650 osob za hodinu, parkoviště: 200 aut, umělé osvětlení

ZUBŘÍ - provozní doba: denně 10.00 16.30, délka sjezdovky: 350 m, kapacita
vleku: 200 osob za hodinu, parkoviště:
u vleku.

S K A B R Ň Á K E M N A LY Ž E

BRTNICE - provozní doba: pracovní dny
10.00 - 19.00, víkend 9.30 - 20.00, délka sjezdovky: 360 m, kapacita vleku: 520 osob za hodinu, parkoviště: dostačující přímo u areálu
sjezdovky, umělé osvětlení.

KŘEŠÍN U LUKAVCE - provozní doba: pátek
od 15.00, víkend od 9.00, délka sjezdovky: 250
m, kapacita vleku: 150 osob za hodinu, parkoviště: 300 metrů od vleku, umělé osvětlení

NEDVĚDICE - provozní doba: denně
9.30 - 16.00, délka sjezdovek: 300 m, kapacita vleků: 350 osob za hodinu, parkoviště: Nutrie - 40 aut, Kovářová - neomezená,
Byšovec - 200 m od vleku, umělé osvětlení

Vydává: Moravská reklamní, spol. s r.o. • Sídlo vydavatele a adresa redakce: Příkop 6, 602 00 Brno • Tel./fax: 545 175 844-6, 545 175 967 e-mail: info@mrs.cz • www.mrs.cz
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Krojované slavnosti na Horňácku

vané do okrajové orientace domu
směrem ke komunikaci, jsou tolik
typické a dodnes zachované.
Přízemní domky posázené vedle jediné silnice s jediným účelovým
středovým rozšířením ve tvaru návsi
a náměstí současně. Malebné do-
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Horňácký kroj

Slovácko sa súdí a Slovácko sa nesúdí
autora Zdeňka Galušky a dramaturga dr. Jaroslava Petra, seriál s desítkami televizních repríz u nás i na Slovensku, jeden z nejúspěšnějších pořadů České televize, se natáčel právě v regionu, který vám dnes přiblížíme i z jiného pohledu. Ve víru krojů, tanců a muziky se
začtete do textu o regionu, který se táhne
od Ždánického lesa a Chřibů až po hřebeny
Bílých Karpat a na jihu je omýván řekou Dyjí.
Dnes se Slovácko dělí na sedm podoblastí.
Podstatnou část tvoří Dolňácko, které je protikladem Horňácka, a právě o nich bude řeč.
Horňácko se výrazně odlišuje nářečím i zvyky a má oblastní lidovou tradici lidového umění a řemesel, která se odráží i v architektuře,
krojích, tancích i písních. Je to malebná oblast
ležící na úpatí Bílých Karpat pod horou
Javořinou. Specifický lidový oděv, tanec, výšiv-

Dolňácký kroj

ka a hudební umění. V kraji folklorního svérazu
se již v polovině minulého století lidé bavili především u gajdošské muziky. K samotným dudám se zpěvem se v druhé polovině 19. stole-

Architektura na Slovácku

tí postupně přidávaly další nástroje, především
smyčcové – nejdříve housle, pak viola a malý
třístrunný kontrabas. Na přelomu století se již
zformovala hudecká sestava se smyčcovými
nástroji a klarinetem. Legendární muzikant
Jožka Kubík už koncertoval i za přítomnosti velkého pedálového cimbálu. Neodmyslitelnou
součástí horňácké tradiční lidové hudby jsou
kromě mužského sólového zpěvu charakteristické mohutné zemitě znějící mužské sbory.
Typický pro Horňácko je párový tanec sedlácká i taneční hry holúbek, káčer i hojačky atd.
Jako jinde na Slovácku i zde se tančí verbuňk,
který je ale více spojován s Dolňáckem, které
je naší další zastávkou.
Rozsáhlá oblast Pomoraví od Napajedel až
k Hodonínu a přilehlá podhorská území na levém břehu řeky Moravy, Kyjov, Bzenec,
Strážnice, Uherské Hradiště – to jsou pravděpodobně hlavní střediska této národopisné
části. Bohatost krojových stylů a výšivek se odráží i na venkovských chalupách a regionálních obrazech domorodců. Individuální usedlosti s uzavřeným dvorem, v novověku zformo-

mečky s předzahrádkami a malovanými žůdry, nejvíce ale turisty zajímají různé folklorní akce, kde se
mohou kochat směsicí krojů a kde
se zaposlouchají do libozvučné
muziky.

Mezi nejvýznamnější osobnosti poválečného
období patřil bezesporu kyjovský Jura Petrů,
strážnický Slávek Volaný a uherskohradišťský
Jaroslav Staněk. Jejich stylové pojetí hudebního projevu je nezapomenutelné. Na rozdíl od
Horňácka je Dolňácko „cimbálovější“ a také
v tanečním projevu dynamičtější. Párový točivý
tanec dunaj na Strážnicku a skočná na
Kyjovsku a další figurální tance jsou důkazem
pestrého tanečního projevu. To konvenuje
i s krojovými obyčeji tohoto regionu. Bílé konopné kalhoty u mužů, ženský rubáč, místo krpců vysoké boty bez
podpatku, vlněné sukně s vetkávanými vzory a „fěrtůžky“.
Napočítali jsme přes dvacet různých krojových sad oblečení.
Dala by se uspořádat samostatná národopisná krojovaná módní
přehlídka.
Téměř v každé vesnici mají svůj
kroj, cimbálovou muziku a udržují tradiční mravy a zvyklosti.
Odkaz předků se dědí z generace na generaci, a to je potřeba
podporovat, chránit a vychvalovat. Někdy je to nejvzácnější produkt, který můžeme nabídnout
i zahraničním turistům. A přitom my domácí ani
nevíme, co je naše „domácí zlato a stříbro“.
Jeďte se tam podívat a nebudete litovat. PaP

Větrný mlýn v Kuželově

NA STRÁŽNICKU TOČTE – NA KYJOVSKU SKOČTE
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S KABRŇÁKY NA RYBY DO ZAHRANIČÍ

Pan Segeťa jezdí
do Aure rybařit

Do Norska k mořskému rybolovu jsem se dostal asi před deseti
lety. Zavolal mi kamarád a říkal: „Pepo, jestli máš čas, pojeď se
mnou do Norska rybařit, je to tam výtečné“. Já na to: „Petře, já jsem
chytal ryby naposledy, když jsem byl kluk v Jundrově u Komínského
mostu, měl jsem 14 nebo 15 roků“.
Nechal jsem se zlákat. Z Roztoku jsme jeli do Trelleborgu velkým trajektem 6 hodin. Z Trelleborgu jsme projížděli krásnou rovinatou krajinou přes
Švédsko a poté jsme přejeli hranice s Norskem, kde už začínají fjordy.
Jezdíme do Aure - velkého kempu, který zde vybudoval kamarád z Brna.
Máme zde k dispozici motorové čluny 5 až 6 metrů dlouhé, s výkonnými motory. Na jaře chytáme velké tresky, které mají kolem jednoho metru. Ti, kteří
mají štěstí, uloví tresku dlouhou i přes metr. Lovíme i mníky a mořské ďasy.
Na podzim jsou hlavně vidět velká hejna kelerů a makrel.
V loňském roce zde chytil jeden známý i měsíčníka stříbřitého, což je ryba vážící kolem 60 kg a žije většinou v teplých vodách. V tu chvíli si také člověk uvědomí, jak se planeta mění – ryby, které žijí na Kubě se dostanou
Golfským proudem až ke břehům Norska. Bylo to nevídané, že se tam tato
ryba objevila. Byla to úžasná podívaná. Příroda kolem je překrásná, je zde
čisto a zažíváme i setkání se zvěří, kterou jinak nikde nepotkáte – s vlkem,
s mořskou vydrou anebo s losem.
Při chytání v Norsku musíte být opatrní a dbát příkazů místních lidí, abyste se nesetkali se žralokem. Čili, jak se začne zvedat voda, tak se rychle vraťte, vytáhněte loďku na břeh a vyčkejte, než se moře zase ustálí. Musíte pořád pamatovat na to, že jste pořád ti suchozemci a nemůžete si troufat na
věci, na které si troufnou jen Norové, kteří tam žijí.
Své úlovky si můžete dovézt domů, nicméně nové nařízení povoluje pouze 15 kg filet. Můžete si dovézt nějakou trofej, např. když chytíte velkou rybu, můžete si dovézt hlavu na vypreparování.
Mám rád mořské ryby, ale i ty naše sladkovodní – candát je výborný. Když
si ale dovezete rybu z Norska, kterou jste sami ulovili, máte k ní úplně jiný
vztah. Rodina je vždy napjatá co dovezu. Na Vánoce připravujeme mořskou
i sladkovodní rybu. Z těch sladkovodních tradičně kapra a z těch mořských
mořského pstruha.
Kdo si jednou zajel zarybařit do Norska, vždy se tam znovu vrátil. V mém
případě tomu není jinak.
Josef Segeťa – Chladservis
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Zajedete si o dovolené na ryby?

Manželé Sobotkovi
doporučují NORSKO
Máme pro vás úkol pro kabrňáky:
Znáte recept
pro přípravu
pochoutky tresčích
jater v oleji?

Neváhejte a pište!

Z odpovědí vylosujeme
vítěze, zašleme cenu.
A o recept se kabrňácky
podělíme v únorovém vydání.

Na Jutském poloostrově ryby berou

Hledáte trochu změny v rybaření, ulovit
si svou trofejní rybu, relaxovat sportem,
turistikou a přitom se podívat na zajímavosti Dánska?
Doporučuji sednout do auta a vyrazit směr
Arrild. Z Brna přes celé Německo je to prima
cestování, 1150 km, které v pohodlném autě
urazíte za necelých 12 hodin.
Obec Arrild je asi 150 km za německými
hranicemi. Rybářský areál spojený se sportovním areálem (krytý bazén, tenisové kurty, cyklostezky, ...) najdete v Arrildu snadno. Moře je
nedaleko.

Jako „muškař začátečník“ jsem tento „rybářský
ráj“ navštívil v listopadu 2006. Krásná a jiná příroda, výborné rybaření, klid a kvalitní služby mě
uchvátily tak, že začátkem května 2007 jsem sedl
do auta a jel tam znova.
Rybářský areál tvoří soustava několika jezer a jezírek, která jsou vzájemně do kruhu propojena
proudícím potokem s nádherně čistou vodou a výborným zarybněním. Okolní scenérii dotváří téměř
dokonalý udržovaný trávník, křoviny a stromy.
Nezbytné lavičky, přístřešky a odpadkové koše nechybějí.
Povolenka se kupuje v daný den, a to na poža-

dovaný počet hodin a počet prutů. Přímo u vody
je rybářská recepce, kde bydlí správce-majitel,
a zde obdržíte klíče od chaty, je zde také možnost
zakoupení rybářských potřeb a občerstvení.
Součástí této budovy je také místnost pro čištění
a filetování ryb a někdy nezbytné WC. Pokud nejdete na ryby pěšky z nedaleké chatky, kde jste
ubytovaní, můžete zaparkovat svůj vůz na parkovišti přímo u vody.
Loví se zde jak přívlačí a muškařením, tak i na
plavanou či na položenou. Místními rybáři je většinou využíván lov přívlačí s použitím bubliny
(splávku) a na háček modelují různé tvary a barvy
návnady z power baitového těsta.
Ulovit zde můžete zejména pstruha duhového
a pstruha mořského. Nejde o žádné běžné mírové
kusy, ale naprostá většina úlovků je nad 50 cm.
Můj největší úlovek byl pstruh, který měřil 77 cm
a vážil 6 kg. Vše, co ulovíte, si můžete ponechat,
a to bez ohledu na počet úlovků či jejich velikost.
Kdo je milovníkem lososovitého masa, přijde si na
své, protože i takto velký pstruh má mladé a pevné
maso, které je nádherně oranžově zbarveno.

S KABRŇÁKY NA RYBY DO ZAHRANIČÍ

Také mezi vámi čtenáři se najdou
rybáři, co neodolali nabídce
rybařit v Norsku?

Malé městečko Aure je nákupním
centrem se dvěma obchodními domy, bankou s bankomatem a specializovanou prodejnou s rybářským
vybavením… O pár kilometrů dál se
v blízkosti moře rozkládá kemp –
ráj rybářů. Oblast považovaná za
jednu z nejlepších co do množství
i různorodosti lovených ryb. Je vyhledávaným cílem rybářů z mnoha
zemí i místních rybářů-profesionálů.
Svou polohou jakož i příznivými klimatickými podmínkami je vhodná
i pro začínající rybáře, ženy i děti.
Je takřka nemožné odejít od vody
bez úlovku.
Kdo nevyzkouší – neuvěří.
Příjemné zážitky přejí Sobotkovi
Clage Sobotka
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S KABRŇÁKY NA RYBY DO ZAHRANIČÍ

Správce areálu pravidelně 1–2x denně zaváží
a doplňuje vodu krásnými kusy lososovitých ryb.

Ubytování je v chatkách, kterých je v obrovském přírodním ubytovacím areálu bezpočet.
Chaty jsou rozmístěny od sebe v dostatečném
odstupu, jsou odděleny živými ploty nebo stromy

Arrild

a zelení s udržovaným trávníkem, možností posezení či opalování na terase s grilováním atp. Máte
dokonalý pocit klidu a soukromí jako na svém pozemku. Vše je kompletně vybaveno. V přístřešku
je připraveno dřevo, přenosný gril a je zde také

umístěn mrazicí
pult na zmražení
úlovků.
Většina chatek
je pro 6–8 osob,
vybaveny
jsou
velmi
slušně.
Kompletní moderní kuchyně s potřebným nádobím
(dokonce i na pečení buchet), mikrovlnnou troubou, elektrickou troubou a sporákem, lednicí s mrazákem, myčkou nádobí.
Nechybí televize, DVD, rádio...
Topení je elektrické, v koupelně je příjemné
podlahové topení.
Přitápění je možné v klasických kamnech, topí
se dřevem nebo lisovanými briketami a mně
osobně dotvářelo romantiku pobytu, zvláště večerní pohody.
Spaní je řešeno po dvojicích ve třech nebo čtyřech pokojích na pohodlných postelích. Chata
disponuje dostatkem odkládacích prostorů, skříní a věšáků. Společný obývací pokoj je prostorný,
pohodlně, pečlivě a vkusně vybaven, a určitě si
zde každý najde své oblíbené místo k relaxaci.

Nákup potravin a základních potřeb je možný
v blízkém obchodě a hned u něj je i benzinová
pumpa (300 m od recepce).
Lidé jsou zde velmi příjemní, nikdo
nikam nepospíchá, je to zkrátka očekávaná a tolik potřebná pohoda.
A abych nezapomněl, pro všechny
severské země samozřejmá věc: nemusíte být neustále ve střehu před
nenechavci, krádeže se tam obávat
nemusíte.
Můžete si vychutnat dle svého výběru výlety do okolních měst, městeček, vikinských skanzenů, užít si mořských přístavů, pláží a jiných zajímavých míst. Je hodně co vidět a fotit.
Přímo ze silnice je vidět např. přírodní
chov dobytka na selských usedlostech, chov prasat na volných pastvinách přímo u silnic a samozřejmě je
zde hojný chov koní a ovcí.
Počasí je v Dánsku mírnější než
u nás, teplota je v jarních a podzimních měsících v průměru o 7 st. C vyšší než u nás. Sníh a mráz tam téměř
neznají, počasí se ale od moře dokáže změnit během deseti minut a najednou prší. Většinou se ale zase
rychle vyčasí.

Kdo rád cestuje a rybaří, má se zkrátka na co těšit. Cestování na kolech je
v této části Dánska vzhledem k téměř absolutní rovině ideálním aktivním odpočinkem.
Arrild doporučuji i ženám, začínajícím rybářkám
či nerybářkám, které mají
rády přírodu a své muže.

Další informace a ceník najdete na: www.arrildfiskesee.dk

Pozn.:
Nejsem placeným agentem či zprostředkovatelem výše popisovaných služeb. Na
požádání redakce Kabrňáka jsem se chtěl
s vámi podělit o dobrou zkušenost ze svých
výletů za rybařením a krásnou čistou přírodou.
Ing. Milan Pokorný

PELHŘIMOV – MĚSTO REKORDŮ
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Před pár měsíci vydalo
pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit novou ČESKOU
KNIHU REKORDŮ. Najdete
v ní i spoustu údajů, které
Vás mohou inspirovat k dobré zábavě nebo i k jejich překonání. Kromě recesních, siláckých, sportovních, výtvarných či rychlostních rekordů
zde najdete i takové kapitoly
jako třeba Škola, Děti a pro
děti, Zručnost a jiné.
Dnes, protože je leden, zalistujme v kapitole věnované
zimním rekordům. Agentura
Dobrý den Pelhřimov, která
spravuje Českou databanku
rekordů zaznamenala i takovéto výkony :
NEJVĚTŠÍ SNĚHULÁK
Postavili ho hasiči v Dlouhé
Třebové. Vysoký byl neuvěřitelných 8,52 m – a to nepočítáme
ten obrovský klobouk! Na jeho
stavbě se 2. – 5. března 2005
podílelo 30 lidí, kteří tři dny nedělali nic jiného, než naváželi
a shrnovali z blízkého i vzdálenějšího okolí haldy sněhu. V průběhu stavby byl sněhulák proléván vodou a k jeho vytvoření bylo použito i lešenářské konstrukce a dřevěného bednění. V závěrečné fázi bylo za pomoci se-
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ker, motyk a dalšího nářadí provedeno opracování do konečné podoby. A jestlipak byste řekli, že
nos je dlouhý jako dospělý chlap
– 180 cm, šála má 16 m a i s kloboukem sněhulák dosáhl výšky
9,85 m.

valu Pelhřimov - město rekordů
nevídaných 41 minut a 17 sekund
v mrazáku se 433 litry mrazivé vody a zasypán dalšími 150 kg ledu,
přičemž byl ponořen celým tělem
s výjimkou hlavy a paží.

DVANÁCTIHODINOVÁ VYTRVALOSTNÍ JÍZDA NA BRUSLÍCH
Karel Ligocki ze Suchdolu nad
Odrou dokázal za 12 hodin ujet
na bruslích 232,352 km, což
představovalo 1696 okruhů dlou-

Petr je už přes 30 let sportovním otužilcem a je na takové výkony trénovaný – jinak by nemohl nic
podobného vydržet. Vždyť prolomí-li se pod vámi led, máte 5 minut na to, abyste se z vody dostali
ven a tím si zachránili život.

hých 137 m. Rekordman během
pokusu, který absolvoval na rychlobruslařských bruslích s dlouhými noži, nepoužil žádné speciální energetické doplňky výživy.
Memoriál Harry Tomana a Milana
Macháčka se uskutečnil 26.–27.
března 2006 na zimním stadionu
v Novém Jičíně.

MUŽ V MRAZÍCÍM BOXU
Otužilec Petr Kocián z Hronova
vydržel 11. června 2005 na festi-

NEJVĚTŠÍ ZIMNÍ ČEPICE
Šikovní pracovníci z třebíčského Pletexu vyrobili pro Muzeum
rekordů a kuriozit Pelhřimov čepici, která má na výšku 2 metry, průměr 150 cm a hmotnost 5 kg, což
odpovídá váze 50 čepic klasické
velikosti. V programu festivalu
„Pelhřimov - město rekordů“ se
11. června 2004 pod rekordní čepici vešlo 25 dětí.

České rekordy
na počítačích
VSP DATA

NEJSTARŠÍ LEDNIČKA
Lednička značky CALEX patřící
rodině Kuškových byla ode dne
zakoupení 5. prosince 1959 až
do oficiálního zaregistrování rekordu v nepřetržitém provozu a to
bez jediné opravy.

I vy buďte NEJ... a dejte nám o tom vědět!
Vše důležité a aktuální o českých NEJ... a z Pelhřimova
– města rekordů – najdete

na www.dobryden.cz

KOZOROH (22. 12.–19. 01.)

Zajímavé recepty
pro Kozoroha

CÍSAŘSKÉ KREVETY
12 krevet, 1 vejce, 2 lžíce solamylu, 3 rozčtvrcené plátky bílého chleba, 1 žloutek uvařený

SNÁŘ

Jak mít příjemnější spánek?
Existuje celá řada rostlinných esencí a čajů podporujících náš mozek k vytváření nejen většího množství snů, ale také hlavně kvalitnějších a výraznějších, které se dají lépe zapamatovat.
MEDUŇKA – čaj z meduňky vám zaručí nejen dobrý spánek, ale
velmi jasné sny.
LEVANDULE – připravte si lázeň: napustíte si vanu horké vody, nasypete do ní hrst květů, ponořte je a nechte chvíli louhovat, vyčkejte
až teplota vody ve vaně klesne tak, aby byla vhodná ke koupání.
Potom celé tělo třete drsnější žinkou tak, aby se vám prokrvila celá
pokožka. Lázeň ukončete bez osprchování, tělo jen lehce osušte.
KÁVA – používaný starobylý nápoj pro posílení celkového nervového systému. Všeobecně osvěžuje mysl a také paměť. Tu samozřejmě neužíváme před spánkem, ale ráno po probuzení.
(red)

Nabízíme vám pokračování symboliky pod písmenem B
Bidlo, jím něco podpírati – zdlouhavý proces tě očekává

Krevety zmáčkneme nožem. Ve
větší misce rozšleháme vejce se
Solamylem, solí a pepřem a v této
směsi krevety obalíme. Na každý
plátek chleba položíme jednu krevetu, znovu pomažeme vaječnou
směsí, navrch dáme
kousek šunky, žloutku a trochu zelené
cibulky. Osmažíme
asi 2 minuty na rozpáleném oleji.
TELECÍ
KARBANÁTKY
S RAJČATOVOU
OMÁČKOU

500 gramů mletého telecího masa, 75 gramů slaniny, 100 gramů řapíkatého celeru,
Bída, upadnouti do ní – tvé nesnáze brzy pominou
Viděti ji u jiných – pocítíš lítost
Bílá barva – radost, nevinnost, také smrt
Bíliti prádlo – promineš nějakou urážku
Plátno – budeš zproštěn podezření
Biskup – vysoká, úctyhodná návštěva
Bíti se s někým ve snu – s velkou námahou něco prosadíš
Svou ženu – nevěru v manželství věstí
Se s více cizími lidmi – nekalé pomluvy naznačuje
Bitka, viděti ji – máš nepřátele
Účastniti se jí – tvá láska bude zrazena
Blahopřání obdržeti – tvé přání se nesplní
Bláto, padnouti do něho – nepříjemné události číhají na tebe
Na rukou míti – tvůj zisk nebude příliš velký
Viděti – budeš pomlouván
Blázen býti – příští doba přinese ti velké úspěchy
Viděti jej – upadneš do nuzoty
Vysmívati se mu – budeš pohnán k zodpovědnosti
Mluviti s ním – podvádějí tě
Blázinec – bude ti velmi ublíženo
Blechy viděti – uslyšíš nepříjemné
Je chytati – uvedeš své záležitosti do pořádku
Býti jimi bodán – hezký zisk
Blesk viděti – hádka, nevole
Býti jím zasažen – těžká nemoc
Do domu viděti uhoditi – neštěstí
Blouditi – mnoho těžkostí
Blouzniti – máš sklony k předpojatosti
Bludička, sníš-li o ní – špatnými přáteli
na zcestí přiveden budeš
Ji zahnati – jakémus nebezpečí odoláš
Blýskání na časy – nějaký přítel tě zklame
Bob, ve snu trhati – zlé noviny, soudní oplétání a lži naznačuje

§PAOSUFPO§UJAS§POUFPOSF

natvrdo a nakrájený na kousky,
1 silnější plátek šunky nakrájený na kousky, 1 zelená cibulka
nakrájená nadrobno, pepř, sůl

Pokrájenou slaninu osmažíme na
oleji. Polovinu drobně nakrájené cibule, prolisované 2 stroužky česneku, nakrájenou mrkev, celer a rajčata podusíme na oleji. Přidáme šťávu
z rajčat a kaparů, ochutíme solí,
pepřem a půl hodiny vaříme na mírném ohni. Maso s vejcem, cibulí,
strouhankou, petrželkou a nasekanými sardelkami vypracujeme do
hladké hmoty, ochutíme jemně pepřem a solí. Z hmoty vytvarujeme karbanátky a opečeme dozlatova.
Podáváme zalité vytvořenou rajskou
omáčkou.

§PAOSUFPO§UJAS§POUFPOSF

Planeta: Saturn
Živel: Země
Roční období: Zima
Přátelská znamení zvěrokruhu:
Panna, Lev
Šťastná čísla: 3, 24
Kámen: Zirkon, podle talmudu –
Onyx
Kov: Olovo
Květina: Sněženka, Azalka
Bylina: Máta
Strom; Buk, Jabloň
Pták: Sova
Barva: Tyrkysová
Tkanina: Plyš

100 gramů mrkve, konzerva
loupaných rajčat, 4 lžíce olivového oleje, 200 gramů cibule,
4 stroužky česneku, 80 gramů
kaparů, pepř, sůl, petrželka,
4 sardelky, 75 gramů strouhanky

HOROSKOPY A ASTROLOGIE

Osoba narozená
ve znamení Kozoroha je největší realista. Má silnou vůli
a veliké ambice. Je
odolný na rány osudu. Projevuje
velkou rozhodnost při realizaci
sebou vybraných cílů. Snaží se
neukazovat sebemenší náznak
slabosti. Práci vykonává poctivě
a pečlivě s velkou dávkou osobní
disciplíny. Občas překvapuje své
okolí originálními nápady. Velmi
si váží svoji individualitu a samostatnost. Uctívá inteligenci a klidný přístup k životu. Neustále se
vzdělává, aby získal lepší pozici
pro kariérní postup. Má rád peníze. Mezi negativní vlastnosti
Kozoroha patří zlomyslnost, konzervatismus, přebujelá ambice
a jistý chlad.
Většinou je dosti tichý a opatrný,
ale pro své přátele je milý a přátelský.
Bojí se rizika a improvizací. Občas
mu chybí přizpůsobivost v nových
a nečekaných situacích. Na vše nové

potřebuje čas a klid. Své neúspěchy prožívá velmi silně. Často má
zcela bezdůvodně komplexy. Nerad
ukazuje své city a proto je považován za velmi uzavřeného člověka.
Jestli v osobním životě narazí na
správného partnera, tak dokáže milovat věrně a hluboce. Ve vztahu ho
nejvíce zajímají city, fyzická stránka
není pro Kozoroha až tak důležitá.
Většinou má dobré zdraví. Má veliký úspěch jako politik, spisovatel,
teolog, archeolog, historik, advokát,
pokladní, horník, zemědělec, asistent a laborant.
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NA ZIMNÍM
POSEDU

MYSLIVOST

Rozednívá se. Vločky sněhu poletovaly celou noc a v tuto chvíli již poslední zbytky ze sněhového nebeského
pytle dopadají na zasněženou krajinu.
V dálce zapraskala větev a nad posedem, v koruně mohutného dubu, zazpíval pták. Uklidňující samota a krása
paseky přede mnou. Beru do ruky dalekohled. Opatrně a téměř bez dechu
pozoruji překrásného srnce vystupujícího z lesního porostu. Šesterák pozoruje okolí a opatrně opouští úkryt.
Hned za ním několik srnek. Několik
metrů vzdálený krmelec je přilákal.

Houští v hloubi lesa také ožilo. Ozval se
jelení a dančí hlas. Také kukuřičný lán už má
své hosty. Vylétnou z něj koroptve a bažanti.
Zatím to nevím určitě, ale pravděpodobně je
vystrašila a vyplašila černá zvěř. Bachyně
a kanci se objevují až po chvíli. Opatrně zvedám kulovnici a připravuji se k výstřelu.
V puškohledu zaměřuji statného štětináče.
Tichým ránem se ozve výstřel. Kus se předpisově zkácí k zemi. Ještě chvíli sedím v sedačce na posedu a vychutnávám si kouzlo
úspěšného lovu, ale zároveň se mi odvíjí
v hlavě film o životech srnců, kanců, bažan-
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KANČÍ KÝTA PO RUSKU

Uděláme jíšku do zlatova, zalijeme ji půllitrem vody, rozmícháme, osolíme, přidáme hřebíček, citronovou kůru, konzervu
šípkového protlaku, přilijeme 1/8 l červeného vína, krátce povaříme a scedíme. Tímto jednoduchým způsobem jsme si vyrobili znamenitou šípkovou omáčku k přírodní pečeni z kančího
masa.
Možná, že jste dostali na divočáka chuť teprve při čtení tohoto předpisu. Nic nevadí, nemáte-li kančí kýtu, můžete použít 1 kg vepřové kýty
a divočáka si z ní lehce připravíte, ovšem se stejnou trpělivostí, s jakou připravujete pravého kňoura. Bude to vlastně VEPŘOVÁ KÝTA NADIVOKO. Přichystáme
si jalovec, tymián, bobkový list, nové koření,
pepř a zázvor. Vyrobíme
z toho směs - jednoduchým rozdrolením mezi
prsty, jen jalovec rozdrtíme v hmoždíři - touto
směsí potřeme očištěné
maso a necháme je ležet v chladnu 2 až 3
dny. Potom přistoupíme k pečení: maso osolíme, protáhneme je proužky slaniny - na 1 kg masa asi 80 g slaniny - dáme je péci na kousku tuku a přidáme k němu na nudličky nakrájenou půlku celeru, 1 petržel,
2 mrkve, 1 cibuli (kterou však nekrájíme, jen rozloupneme), bobkový
list, tymián, opepříme a dáme trochu nového koření. Pečeme hodinu až
půldruhé, zaprášíme lžící maizeny a podlijeme při pečení 1/8 l červeného vína, přičemž na maso nakapeme trochu citronové šťávy. Když
skončíme, můžeme s oprávněnou hrdostí prohlásit, že máme na pekáči jaksepatří voňavého divočáka - protože od pravého ho stejně nikdo
nerozezná.

SRNČÍ ŘÍZKY PO ANGLICKU

Ze srnčí kýty nebo hřbetu nakrájíme silnější řízky, lehce je naklepeme, protáhneme slaninou
na proužky nakrájenou,
osolíme a lehce posypeme
roztlučeným jalovcem. Na
rozpáleném tuku v pánvi
řízky po obou stranách
opečeme tak, aby uvnitř
zůstaly růžové. Doba pečení: 3-4 minuty po každé
straně. Hotové řízky přendáme na vyhřátou mísu, ze
šťávy odebereme tuk, přilijeme trochu vývaru, osolíme, krátce povaříme, scedíme, zjemníme máslem a touto šťávou řízky podlijeme. Podáváme
s vařenými brambory a brusinkovým kompotem.

MYSLIVOST

tů, jelenů, zajíců i lišek. Lesní zvěř mě prostě „ulovila“, každý kus nějakou
svou neopakovatelnou vlastností. Asi málo z vás ví, že honosným peřím
se chlubí bažant pocházející z Gruzie z oblasti Kolchidy. Původně obdivovali Evropané jen krásu jeho peří, ale později ochutnali i jeho maso
a bažant se stal lovným ptákem. Na rozdíl od koroptví nežije bažant
v párech. I během této zimy si svoji majestátnost ponechává jen pro sebe a teprve na jaře daruje život novým opeřencům.
Skutečným králem lesa je však vždy a za všech okolností jelen. Jeho impozantní velikost, bohatě větvené parohy a jeho urputné bránění stáda laní před vetřelcem. Mnohdy teče krev, někdy je urputný souboj v přetlačování parohy ukončen ubodáním k smrti. Je to pravý opak povahy bažanta, který se vlastně k milostnému aktu nechá přemlouvat.
Také černá zvěř má své kouzlo. Bachyně je odvážnou ochránkyní svých
potomků a kanec svými tesáky připomíná rytíře.
Do lesní rodinky samozřejmě neodmyslitelně patří i vychytralá liška
a jankovitý zajíc.
Těch vzpomínek by bylo ještě víc, ale ozve se další výstřel. To jeden
z mých kamarádů v zelené uniformě se sklání nad svým úlovkem.
Sluníčko je nad obzorem a my opouštíme krásu zimního lesa, protože za
chvíli začíná velká událost pro každého mysliveckého nováčka.
Ceremoniál přijímání mezi myslivce, kterému se většinou říká pasování na
myslivce. Tato tradice má své počátky již v 15. století. V této době dal mistr svému vyučenci políček, učedníček musel pokleknout na pravé koleno
a snést ještě tři údery, tentokrát tesákem na levé rameno. Dnes se
v různých obměnách tento obřad koná i za přítomnosti minimálně jednoho trubače.
„Vy v pokoře a pokleku se skloňte, vše v paměti si dobře uchovejte a za
přízeň všem pak řádně poděkujte! Ten radost měj z dobré myslivosti, kdo
ji koná ve cti bez zištnosti, komu příroda je srdce tužbou a myslivost čistě krásy družbou. Není myslivcem, kdo zná jen lovit a není ochoten hájit,
šetřit, tvořit. Ctěme dobré myslivecké mravy, cit, čest a kromnost měj myslivec pravý“.
Tento příběh se odehrál před několika měsíci a já si myslím, že „nevyprchá“ mnoho let.
PaP
Podělíme se s vámi o osvědčené recepty ověnčené i ochucené
zvěřinou.
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Ušetřete až 25 % NÁKLADŮ NA TEPLO!!!

Děkujeme našim zákazníkům
a přejeme mnoho úspěchů v roce 2008.

Mládě gibona černého
v náručí matky – zoo Jihlava

Zoo Hodonín
Štědrodenní krmení
v brněnské zoo

MÁTE RÁDI ZVÍŘATA?

Babiččin dvoreček
ve vyškovském zooparku

